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คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง ในปัจ จุบันได้ท วีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมื อง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย
ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกั นและแก้ ไขปัญ หาการทุ จ ริตและประพฤติมิ ชอบ โดยทุ ก ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลตุยง จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติก ารป้องกั นการทุ จ ริต 4 ปี (พ.ศ. 2561– 2564) ขึ้น เพื่อขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหนึ่งด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอานาจลงสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลัก ษณะปัญ หาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือ ลักษณะปัญ หาของการทุ จริตที่เ กิ ดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่อ งว่างที่ท าให้เกิ ดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดัง กล่าวเกิ ดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้าแข็ง กฎหมาย กฎ ระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุ จ ริตในปัจ จุบั นมี รูป แบบที่ ซับ ซ้อนขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึง มีความเกี่ยวข้อ งเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุร กิจ ในบางครั้ง พบบริษัท มีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่อ งวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมี ความเห็นแก่ ตัวมากยิ่ง ขึ้น มองแต่ป ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ ตั้ง มากกว่าที่ จ ะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผนดินที่ มี ธรรมาภิบ าลและการป้องกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญ หาการทุ จริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล ตุยง ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกั นการทุ จริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เพื่อให้ทุ ก
หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล ตุยง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคม
ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖
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วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการโปร่งใส่ ใส่ใจความต้องการท้องถิ่น”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุ
ยงยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตุยง ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่ง เสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตุยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่ อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริตของผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริการกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนมี
จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีแผนงานที่มีป ระสิท ธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
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ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ดี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) องค์กรมี แนวทางการบริห ารราชการที่ มี ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิขอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่ นเกิดความภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย
เคารพกฎหมายกฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2.การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต่านการทุจริต
2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
2.3สร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการซื่อสัตย์สุจริต
3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
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มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์ที่ เ กี่ ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
2.3 สร้างความโปร่ง ใสในการบริก ารสาธารณะ/บริก ารประชาชน เพื่อให้เ กิ ดความพึง พอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนิน การเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกั บการสั่งการ อนุญาต อนุมัติป ฏิบัติร าชการหรือการ
ดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การเชิดชูเ กี ยรติแก่ห น่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิ จ การการประพฤติป ฏิบัติตนให้เ ป็นที่
ประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
4.3 ยกย่องเชิดชูเกียติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
4.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
5.3 ดาเนินการให้มี เจ้าหน้าที่ รับ ผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี เรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลตุยงที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาค
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ประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ ฯลฯ ให้ประชาชนทราบ
1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
2. การรับฟังความเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน
2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
มุ่ง พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคม และถ่วงดุล การใช้อานาจให้เ หมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มี ศัก ยภาพในการป้อ งกันและปราบปรามการทุจ ริต ปรับปรุง แก้ไข และ พัฒ นาเทศบัญ ญัติ
ข้อบั ง คั บ ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ต่อ การทุ จ ริต หรื อเป็นอุ ป สรรคต่อ การป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ให้ มี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1.มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
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1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
2. การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดาเนินการได้
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
2.3 ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากั บ ดูแลการจัดหาพัสดุ ให้อยู่ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของกฏหมาย
3. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย
3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุก ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติ
1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1. สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการฝ่าย
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของอบต.ตุยง

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

10
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.3 สร้างจิตสานึกและ มาตรการจัดทาคู่มอื การป้องกัน
ความตระหนักที่จะไม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน
กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ทบั
หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและ โครงการ BicgClenning Day
ความตระหนักในการ
ประชาชนร่วมใจพัฒนา
ต่อต้านการทุจริต
1.3.3 สร้างจิตสานึกและ โครงการฝึก อบรมเด็กและเยาวชนภาค
ความตระหนักให้มจี ิต
ฤดูร้อน
สาธารณะ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

30,000

30,000

30,000

30,000

70,000

70,00

70,000

70,000

หมายเหตุ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหารราชการเพื่อ 2.1 แสดงเจตจ านงทาง กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการ
ป้องกันการทุจริต
การเมื องในการต่ อต้านการ ทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทุจริตของผู้บริหาร
ท้องถิ่น”

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
หลักคุ ณธรรมทั้ งในเรื่องการ ระเบียบ)
บรรจุ แต่ งตั้ งโยกย้ าย โอน
เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมาย

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.2 สร้างความโปร่งใสใน กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
การบริ หารงานการเงิ น ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี)
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึ ดถื อ
และปฏิ บั ติ ให้ เป็ นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.2.3 สร้างความโปร่งใสใน
การให้ บริ การสาธารณะ/
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่
เลือกปฏิบัติ

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพิ นิจและใช้อานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มี การจัดท าแผนภูมิ ขั้ นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผย ณ ที่ ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร โครงการลดขั้นตอนและ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ
2.3.2 มี การกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ ยวกั บการสั่ง อนุญาต มาตรการ การมอบอานาจ
อนุมั ติ ปฏิบัติราชการแทนหรือดาเนินการอื่นใดของ ผู้มีอานาจใน อนุมัติ อนุญาต สัง่ การ เพือ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-
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มิติ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ความช่ วยเหลื อกิ จการ หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ าคุณประโยชน์
สาธารณะของท้องถิ่น
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.ตุยง

-

-

-

-

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกี ยรติ ที่ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ ฏิบัติตาม
ด ารงตนตามหลั กเศรษฐกิ จ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง

-

-

-

-

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4 การเชิ ดชู เ กี ย รติ แ ก่
หน่ ว ยงาน/บุ คคลในการ
ดาเนิ นกิ จการการประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ มี โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม วันสาคัญต่างๆ
จริยธรรม

หมายเหตุ

15
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลง กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง”
ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ จังหวัด
ตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระ
อาเภอที่ได้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

16
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.5.3 ดาเนินการให้มี
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีที่มเี รือ่ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่

ปี 2561
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ
(บาท)
1. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
2. มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ ง
ร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตุยงว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ”

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

หมายเหตุ

17
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3. การส่งเสริมบทบาท 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
และการมีส่วนร่วมของ ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ภาคประชาชน
ที่เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูล มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารตามกฎหมายว่า ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงให้มี
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น”
ทางราชการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

หมายเหตุ

18
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล มาตรการ “เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีส่ าคัญและ
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
หลากหลาย
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณการเงิน
การจัดการพัสดุ การ
คานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎ ข้อบังคับที่กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ มาตรการ “จัดให้มีชอ่ งทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการปฏิบัติ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี ตุยง”
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

หมายเหตุ

19
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอน/เรื่องร้องเรียน
/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ โครงการจัดประชาคมหมู่บ้านเพือ่ ทบทวน
คิดเห็นของประชาชนในการ
ปรับปรุงแผนชุมชน
ดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง ร้องเรียน
ทุกข์ได้โดยสะดวก

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

-

-

-

-

หมายเหตุ

20
มิติ

ภารกิจตามมิติ
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเวียน
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผูร้ ้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลาและผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์

ปี 2561
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รบั ทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมี 1. โครงการจัดประชาคมตาบล ประจาปี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผน
การจัดทางบประมาณ
ชุมชน

40,000
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

40,000
-

40,000
-

40,000
-

หมายเหตุ

21
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชน มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชน มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

หมายเหตุ

22
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2561
ปี 2562
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
4. การเสริมสร้างและ 4.1 มีการจัดวางระบบ
ปรับปรุงกลไกในการ และรายงานการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติ ภายในตามที่
ราชการขององค์กร
คณะกรรมการตรวจเงิน
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและ โครงการจัดทารายงานการควบคุม
รายงานการจัดทาระบบ ภายใน
ควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

หมายเหตุ

23
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.1.2 มีการติดตาม
กิจกรรมติตามประเมินผลการควบคุม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน
ภายในโดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้
ผู้กากับดูแล
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตหิ รือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางทีส่ ามารถ
ดาเนินการได้

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ

24
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การ
โอน ย้าย

4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

หมายเหตุ

25
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.2.3 ส่งเสริมให้
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้
ประชาชนมีส่วนร่วม
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
ตรวจสอบ กากับดูแลการ
จัดหาพัสดุให้อยู่ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของ
กฎหมาย
4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพสมาชิกสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

หมายเหตุ

26
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ในการตรวจสอบการ
ตาบล
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องได้
กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง
ดาเนินการเฝ้าระวังการ เบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต
ทุจริต

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

หมายเหตุ

27
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4.4.2 บูรณาการทุกภาค มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
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มิติที่ 1การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลกรทั้งข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกใน
การทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้ส มารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี ประสิท ธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์ก รได้อีกด้วย จากสภาพปัญ หาการทุ จริตคอร์รัปชั่นที่เ ป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่ง
ได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสาหรับกรอบแนวการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลซึ่ง ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitinacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ (Accountabilty) หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และหลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไหในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆจะต้องคานึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานขององค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป

29
ดัง นั้นเพื่ อ ประโยชน์ในการบริห ารราชการขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลตุยง จึง จัดท าโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่ อ ให้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น บุคลากรมี ความรู้ ความเข้า ใจและให้ความส าคัญ กั บ การป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corrption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กั บ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. จัดทากาหนดการและหัวข้อการประชุม
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กั บ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-52564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.ตุยง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่อบต.ตุยง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ อบต.ตุยง โดยกาหนดกลไกและระบบในการ
บังคับใช้อย่างมรประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็น
การกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ จริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างของอบต. มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี ซี่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือ กว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหลัดทาในสิ่ง ที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็ จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์ นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ.ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 255 ซึ่งอบต.ตุยง ควรนาแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน อบต.ตุยงได้
จัดทา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ตุยง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของ อบต.ตุยง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
3.4 เพื่อ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โ ดยมิ ชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของอบต.ตุยง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ป ระชาสัม พั นธ์ เ กี่ ย วกั บ ประมวลจริยธรรมของอบต.ตุยง เปิ ดเผยเป็ นการทั่ ว ไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของอบต.ตุยง
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1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นขั ดกันแห่งผลประโยชน์ทับหรื อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการทุจริตและวางใจในระบบราชการเ สริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฏหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) สานักงานคณะกรรมการ
ป่องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssessment : ITA) หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นขึ้น เพื่อ เป็นประโยชน์ในการเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากรให้เ กิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
6.4 จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ Big Cleaning Day ประชาชนร่วมใจพัฒนาตาบลตุยง
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้ มกันที่มีอยู่พร้อม
ทั้ง เร่ง สร้างภูมิ คุ้ม กั นในประเทศให้เ ข้ม แข็ง ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ คน สัง คมและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ที่กาหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” จึงจ าเป็นที่จะต้อ งท าให้บ้านเมืองมี สภาพแวดล้อมที่ส ะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนแข็งแรง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ทุกๆด้าน จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสานึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนตาบลตุยง ให้เป็นตาบลที่สะอาด และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการร่วมกันทาความดี
ถวายในหลวง
ในปัจ จุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิ ดจากปัจจัย หลายๆอย่าง ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด เรื่อง
มลพิษด่านต่างๆซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลรักษา อานวยความสะดวกไม่ให้พื้นที่สกปรก โครงการ Big Cleaning
Day ประชาชนร่วมใจพัฒนาตาบลตุยง จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่น ร่วมกัน
ทาความสะอาด กวาดบ้ากวาดเรือนให้มีความสะอาดเรียบร่อย ประกอบกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล มาตรา 67 (2) และ(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การริหารส่วนตาบล พ.ศ.2538
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (17)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
3.2 เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด
3.3 เพื่อพัฒนาตาบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการ
ดารงชีพที่ดีของประชากร
3.4 เพื่ อ ให้ ผู้ น าชุ ม ชน และชาวบ้ า นได้ ป รั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ถนน ในความรั บ ผิ ด ชอบและสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ เช่น ศาลากลางบ้าน แหล่งน้า หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
-ทาความสะอาดพื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง โดยมีภาคประชาชน และ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ประมาณ 60 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
-ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง มีความกระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดหมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
2. ประชุมและเสนอรายละเอียด
3. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
4. จัดทีมพลังประชาชน จานวนประมาณ 60 คน แบ่งพื้นที่การทาความสะอาดทั่วทั้งตาบลตุยง โดย
มีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ขุดลอกคลอง ทางสานักงานอบต.ก็มีการทา 5 ส
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2561)
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
9. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สานักงานอบต.ตุยง มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ทาให้คุณภาพชีวิตการทางานดีขึ้น
10.2 สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง
10.3 ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
10.4 พื้นที่ในตาบลตุยงมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ทรงเล็กเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อม
ทั้งได้พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎร โดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่ าง “พออยู่พอกิจ”
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย
ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มฐี านะความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการ
สาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นกานสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ลดความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงจัดทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้กับการดารงชีวิตของผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 เพื่ อ ส่ง เสริม ให้ผู้บ ริห าร พนัก งาน และประชาชนทั่ วไปที่ สนใจท าสวนครัว สวนผลไม้ สวน
สมุนไพร ไว้ในบ้านเรือน
3.3 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้บริหาร พนักงาน อบต.ตุยง
4.2 ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดทามุมสวนครัว สวนผลไม้ และสวนสมุนไพร ณ ที่ทาการ อบต.
6.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจทาในพื้นที่บ้านของตนเอง
6.4 ส่งเสริมให้มีการนาผักและผลไม้มาขายกันเอง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การแลกเปลี่ยนความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนาไปสู่การปฏิบัติ
10.2 ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจทาสวนครัว สวนผลไม้ สวนสมุนไพร ไว้บริโภค
ในบ้านเรือน
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผัก ผลไม้ และสมุนไพรบริโภคเอง ได้เกิดการ
เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน
2. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพั ฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง ชาติ พ.ศ.25552559 มี กรอบแนวทางการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่ 11 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีความแข็ง แกร่ง ทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสานึกความเป็นพลเมือง กล้าคิดและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข เด็กและเยาวชนได้รบการพัฒนาทั้งทางกาย ใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคมและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญมาของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถือ
เป็นพื้นฐานของการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ ที่ต้องสืบทอดเจตนารมณ์
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านร่างกาย
สติปัญ ญา อารมณ์ไปพร้อมๆ กับ การเป็นคนดี มี คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่ นตามหลัก การของศาสนาอย่าง
เคร่งครัด ถือเป็นอานาจหน้าที่ สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในฐานะที่เ ป็นหน่วยงานรัฐที่ ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด
ดัง นั้น องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลตุยง จึง อาศัยอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญ ญัติส ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 67(6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สูงอายุ และผู้พิ การ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อนขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.2 เพื่อฝึกอบรมความรู้ให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน
3.3 เพื่อให้เ ด็ก และเยาวชนเรียนรู้ก ารใช้ชีวิตร่วมกันและสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุก ต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เด็กและเยาวชนในตาบลตุยง จานวน 60 คน
4.2 ครูพี่เลี้ยงสาหรับดูแลเด็กและเยาวชน จานวน 15 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง
5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
53 ดาเนินการตามโครงการ
5.3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรับสมัครเยาวชนในพื้นที่ที่สนใจ
5.3.2 ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามวันเวลาที่กาหนด
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5.3.2 ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 70,000 บาท
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (งบประมาณประจาปี พ.ศ.2561-2564)
8. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10.ตัวชี่วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
10.2 เด็กและเยาวชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรม
10.3 เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจ จุบันที่ ใช้อ ยู่เ ป็นฉบับ ที่ 3 เริ่ม จากปี พ.ศ.2560 จนถึง ปี 2564 ซึ่ง มุ่ ง สู่ก ารเป็นประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติแ ละประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศรีแ ละเกี ยรติภูมิ ในด้า นความโปร่ง ใสทั ดเที ย มนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่ง การที่ ร ะดับ คะแนนจะสูง ขึ้นได้นั้ น การบริห ารงานภาครัฐต้ องมี ระดั บ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น จะท าได้เ ท่ าที่ จ าเป็ นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้ องเป็ นไปเพื่อการคุ้ม ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจ ให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม
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ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้หืดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกัน
นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง
ที่คนทางานในท้อถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนที่ทางานในหน่วยงานราชการ
อื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก่อให้เกิดขึ้นอาจเป็นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหารที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติดารป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์การที่บริหาร
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีการใช้งบประมาณ

42
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
-ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
-มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
-การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่ง ใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมาย
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต. ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ
ประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ งเป็นปัจจัยสาคัญใน
การพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางาน
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ มี ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประกอบกั บประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานส่วนตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
3.2 เพื่ อให้ก ารปฏิบัติง านบุคลากรมี รูป แบบ ขั้นตอนการปฏิบัติง านที่ ถูก ต้อง โปร่ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับกลไกการปฏิบตั ิราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต. ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่ง
เข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของอบต. จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง /
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงานบุคคล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
-มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต. จานวน 1 มาตรการ
-เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
-ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90%
-บุคลากรของอบต. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่า
ระดับ 3
-การบริหารงานบุคคลของอบต. มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกั บการปฏิบัติงานในระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง มี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรกองคลัง อบต.ตุยง จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่าย มี ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จาเป็นต่อการบริหารงานของอบต.ตุยง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กองคลัง อบต.ตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง อบต.ตุยง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามประเภทแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง อบต.ตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจของอบต. ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้ง ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆเพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใน17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดินและทาง, ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริม
กีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัษ
นาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ด้านการส่ง เสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒ นธรรม ประเพณีท้ อ งถิ่น, ด้านการส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ยว, ด้านการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญ หายาเสพติดในพื้นที่ ) โดยในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ คานึง ถึง การอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย
ทุกสานัก/กอง ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัด เทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง อบต.ตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณ ประเภทค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย ของทุกส่วนราชการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดัง กล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ ง ทิ ศทางและแนวทางการบริห ารราชการดัง กล่าวจึง ได้มี ก าร
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้
โดยอย่างน้อยต้องมีห ลัก เกณฑ์ เ กี่ยวกั บการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็ นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิ ด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต อบต. ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรูส้ ภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้
3.3 เพื่ อ ปรั บ ทั ศนคติ วิธี คิด วิ ธีก ารท างานของบุ คลากรให้ คานึง ถึง ผลลัพ ธ์ในด้า นการบริ ก าร
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดาเนินงานได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ที่มาติดต่อราชการกับ อบต.ตุยง
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัด ท าประกาศกระบวนงานบริก ารปรั บ ลดระยะเวลาการปฏิ บัติ ร าชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องใน
การจัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธี ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมารดาเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณ ประเภทวัสดุ/ค่าใช้สอย ของทุกส่วนราชการ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ สังกัด อบต.ตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
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2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริ าชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ายของความรับ ผิดชอบที่ จ ะมอบหมายให้ผู้ ใต้บัง คับ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพของสังคมและทันต่อเหตุการณ์ที่
การบริห ารราชการต้อ งเป็นไปเพื่ อ ประโยชน์สุขของประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิ จ ของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่ง
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม
1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่นในวันสาคัญต่าง ๆ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทา
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาอาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง อบต.ตุยงจึงจัดให้มีการ
ยกย่องเชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริม
สร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเ หล่านั้น ให้ร่วมกั นสร้างสรรค์สังคมที่ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็น
รากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดารงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลุกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อบต.ตุยง หอกระจายข่าว เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของอบต.ตุยง
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิ ดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
สาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิ ตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งในในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทา
ความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลตุยง ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม
ของอบต.ตุยง อย่างสม่าเสมอ อบต.ตุยง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุ จริต และผู้ทาคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจรรมของอบต.ตุยง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับอบต.ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตตาบลตุยง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอบต.ตุยง
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
ตาบลตุยง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตตาบลตุยง มีค่านิยม
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
-ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตาบลตุยง
-ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของตาบลตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดีเพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของตาบลตุยง
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตตาบลตุยง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติก ารณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่ อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อ มมี ก ารปลูก พืชหลากหลายชนิดคละกั น ทั้ ง พืชผัก ไม้ ผ ล ไม้ยืนต้น พืช
สมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย ทาให้
ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้
พื้นที่เล็กๆให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาแวดล้อมของบริเวณบ้าน
น่าอยู่อาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี
2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้ง ช่วงและปริมาณน้าฝนที่มี น้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะแล้งทาให้เ กษตรกรในพื้นที่
ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้า เกษตรกรเหล่านี้
จะอาศั ย น้ าจากชลประทานในช่ว งแรกของการปล่ อยน้ าจนถึ ง ช่ ว งเก็ บ เกี่ ย ว เ กษตรกรได้ รับ ทราบถึ ง
สถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ดาเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพื้นที่การทานาปรังลงอย่างมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลตุยง คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
รายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ว
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้า ต้นทุ นและสถานการณ์ที่เ กี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึง
ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเ กียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่ง ตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างและถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรอื่นต่อไป
4. สถานที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลตุยง
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯประจาตาบลตุยง
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5.2 คัดเลือกประชาชนดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร
5.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9. ตัวชี้วัด
เกษตรกรต้นแบบ 1คน /ปี
10. ผลลัพธ์
10.1 สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ประชาชนต้นแบบสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดการดาเนินชีวิตให้ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเ พื่อกาหนดมาตรการกากับ การปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บัติร าชการ รวมทั้ ง มาตรา 45 ก าหนดให้ส่ วนราชการ จัดให้ มี คณะผู้ ป ระเมิ นอิส ระดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้ทีการจัดทาข้อตกลงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วน
ตาบลตุยง กับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง และระหว่างปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง กับหัวหน้ า
ส่วนราชการ และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการประเมิ นผลการปฏิบัติร าชการระดั บส านัก /กอง ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจาปีทุกปี
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง
องค์การาบริหารส่วนตาบลตุยง ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสานัก/กอง เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการดังกล่าว บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาย โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกับหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัด พร้อมคณะทางาน ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี้
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1) การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) กรบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหาราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.1 ชี้แจงสานัก/กอง ต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
-ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
-ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บ ริหารของหน่วยงานในการ
กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนด
5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติร าชการในเบื้องต้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แนวทางการแก้ ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผ ล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีการใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการสังกัด อบต.ตุยง
9.ตัวชี้วัด
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการของทุกส่วนราชการ
10. ผลลัพธ์
การปฏิบัตริ าชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกีบหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับ ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามกฎหมาย องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฏหมายอย่างเคร่ง ครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฏหมาย
กลไกองค์กรอิสริเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ ยวข้องกั บ การใช้จ่ายเงินไปโดยมิ ชอบด้วยกฏหมาย ระเบียบข้อบัง คับ หรือไม่ หรือตรวจสอเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซี่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้ าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติร าชการขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลตุยง จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
-การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
-การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีการใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการสังกัด อบต.ตุยง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
หน่วยงานภาครัฐและองค์ก รอิ ส ระได้รับ ความร่วมมื อในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง

61
2.5.3 ดาเนินการให้มี เจ้า หน้า ที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรีย น
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรือ่ งร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตุยง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.3 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตุยง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้อ งการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
*******************
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันแลแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้า ระวังเพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ สภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กั นยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีก าร
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้ก ารขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงว่าปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการ
พิจ ารณารับ เรื่อ งร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุ จริตหรือประพฤติมิ ชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจหน้าที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ด าเนิ นการก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิจ ารณาเรื่องร้อ งเรี ยนว่ามี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบตั ิราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 ก าหนดช่องทางการร้อ งเรียน แจ้ง เบาะแสข้อมูล เกี่ ยวกั บการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 15 วัน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.261-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
-ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทา
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่ จัดเก็บ รวบรวมข้อมู ล ข่าวสารและให้บริก ารว่า “ศูนย์ข้อมู ล
ข่าวสาร” โดยมมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่าง ๆของรัฐ
ดังนี้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้
ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตาบลตุยง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริ หารส่วนตาบลตุยง โดยสานักงานปลัด เป็น
ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตุยง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
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6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิ ู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผูบ้ ริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.
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3.1.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุ
การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์ก ารบริหารส่วนตาบลตุยง จึง ได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารที่ สาคัญ และ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนได้ตรวจดู ดังนี้
-แผนพัฒนาท้องถิ่น
-งบประมาณรายจ่ายประจาปี
-แผนการดาเนินงาน
-แผนอัตรากาลัง
-แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
-งบแสดงฐานะทางการเงิน
-รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
-รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีการใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
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3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญ ญัติข้อ มูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้ตระหนัก และเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ที่
ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เว็บไซต์ของหน่วยงาน
หอกระจายข่าว และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติร าชการตามอานาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รบั ริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ ป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
-บอร์ดหน้าสานักงานปลัด อบต.ตุยง
-ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
-ประกาศผ่านเว็บไซต์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีการใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น มี น โยบายในการบู ร ณาการ
กระบวนการท างานร่วมกั นของทุ ก ภาคส่วนที่ เ กี่ ยวข้องในการส่ง เสริม สนับ สนุนให้ทุ ก หมู่ บ้าน/ชุม ชน มี
กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน
องค์การบริห ารส่วนตาบลตุยง จึง ได้ดาเนินการจัดท าโครงการจัดท าเวที ประชาคม เพื่อทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชนขึ้นเป็นประจาทุกปี เพื่อนาปัญหาความต้องการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตุยง รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทีเ่ ป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดให้มปี ระชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน 8 หมูบ่ ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่ที่ 1 –หมูท่ ี่ 8 ตาบลตุยง อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ ัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านตามตารางที่กาหนด
6.5 จัดทาแผนชุมชน
6.6 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนหมู่บ้าน จานวน 8 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของ
ทุกปี

70
8. งบประมาณดาเนินการ
40,000 บาท ต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน สานักงานปลัด อบต.ตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาและพัฒนาท้องถิ่น
10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริ าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ กาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสาน
และต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆด้าน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุง
บริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและ
โปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
-กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
-ผ่านเว็บไซต์ www.tuyong.go.th
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับ ทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ เรื่อง
ร้องเรียน
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3.2.3 มีการรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุ ก ครั้ง จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิ ดโอกาสให้ทุ ก ภาคส่ว นได้ รับ ทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาการทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้รอ้ งได้รบั ทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิ านด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุง่ เน้นยกระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสาคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุม ชนเป็น การทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้ง เดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับ การเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้
และการประสานกั บ หน่วยงานทุ ก ภาคส่วน เพื่อให้เกิ ดความร่วมมื อเป็นพลัง ส าคัญ ในการแก้ ไขปัญ หาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถ
กาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน
6.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
6.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่มีการใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่ าเที ยมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลาน สามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลตุยง อย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ได้มีกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ
กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลตุยงนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ตุยงอย่างแข็ง ขันส าหรับ การทางานขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลตุยง ได้มี ก ฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ
กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลตุยงใน
หลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี ส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัส ดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
6.2 มีการประชุม/อบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตุยง
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่ว มและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
2. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่ง พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี
พ.ศ.2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพื่อให้ส อดคล้อ งกั บ แนวทางและวิธีก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกั บ หมวด 5 และหมวด 7 แห่ง พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการบริหารงานองค์การบริห ารส่วนตาบลตุยง ให้เ กิดความโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
3.2 เพื่ อเปิดโอกาสให้ป ระชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริห ารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาลตุยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตุยง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ ระเบียบฯก าหนด องค์ก ารบริหารส่วนตาบลตุยง
จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
ทราบ ตามแบบทีร่ ะเบียบฯกาหนด
3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการสังกัด อบต.ตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกส่วนราชการสังกัด อบต.ตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลการควบคุม ภายใน ระดับ หน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแผน ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาแบบ ปย.2
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวมเพื่อ
จัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่ ว ยงานให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ง านและการจั ด การของหน่ ว ยงา นบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี การควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ ถูก ต้อ งตามระเบี ยบหรื อ กฏเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ครอบคลุม ถึง การจัด การด้า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อน
ภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั่งกระบวนกาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ร ะบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภาพและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึง ได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรืผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อ ให้มีข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ถูก ต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อี กทั้ งยังเป็นการควบคุม หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.254 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตุ
ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางาน เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
10.3 มี ข้อ มู ล และรายงานทางการเงินที่ ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
10.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมรระบบและอยู่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
10.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างยิ่ง
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 60 ได้ดาเนินการแก้ไข
11.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
11.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

81
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแ ลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร จึง
มัก จะก าหนดหน้าที่ ของงานเป็นเรื่อ ง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบัง คับ ที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่มตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม ในเรื่อ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับและการเลือ่ นขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนัง สือสั่ง การ โดยเคร่งครัด เพื่อ ให้การบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่วนตาบลตุยงเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
-บรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
-การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน ย้าย ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.
อบต.จังหวัดอื่น
-มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของอบต.
-บรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
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-ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้ายจะออกคาสั่งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลตุยงรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
-การเลื่อ นระดับ /การเลื่ อ นตาแหน่ง องค์การบริห ารส่วนตาบลตุยง ได้ดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
-มี ก ารแจ้ง ผู้ที่ มี คุณสมบัติท ราบโดยการบันทึ ก ข้อความแจ้ง ผู้มี คุณสมบัติที่ จ ะเลื่อนระดับ /เลื่อน
ตาแหน่ง
-การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่งในตาแหน่งบริหาร(การคัดเลือก/สอบคัดเลือกในตาแหน่งบริหาร) มี
การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต. จังหวัดอื่น รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุง
-มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดบ/เลื่อนตาแหน่ง
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
-มีการออกคาสั่งแต่งตั้งาคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
-ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการดาเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรม
-การเลื่อนระดับ /การเลื่อ นตาแหน่ง จะต้องได้รับ การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
-ในการออกคาสั่ง การเลื่อนระดับ /การเลื่อนตาแหน่ง องค์ก ารบริหารส่วนตาบลตุยงจะออกคาสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
-การเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ าง
เคร่งครัด
-มีก ารจัดทาประกาศหลัก เกณฑ์ ห รือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่ห ลัก เกณฑ์ ให้
บุคลากรทราบ
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
-มีการประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะการรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
-มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
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-นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิ จารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีก ารท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมี ระบบการบริก ารที่ร วดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับ บริ ก ารเกิ ดความพึ ง พอใจ สร้ างความสะดวกให้แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุด ถูก ต้อ งทั้ ง ระเบี ยบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มี ข้อ ผิดพลาดบริก ารด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เ ลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิ บัติ ง าน การบริห ารการเงิน การคลั ง เกิ ดความโปร่ ง ใส ไม่ เ กิ ดการทุ จ ริ ต คอร์รั ป ชั่น มี ก ารท างาน มี
กระบวนการที่ โ ปร่ง ใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่ พ บ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ่มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง ภายในเก่าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราทุ กสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

85
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
ของกฏหมาย
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลตุยง เห็นถึงประโยชน์จาแนวคิดกาบริห ารราชการแบบมี ส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระรา
ชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
องค์ ก ารบริ ห ารส่วนตาบลตุ ยง จึง ได้ด าเนิ นการส่ ง เสริม การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน โดยการ
กาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนขุมขน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมรส่วนร่วมหรือการบริหาราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง
ส่วนองค์การบริหารสวนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก
ขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตุยง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยงให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ่มค่า
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการเปิดซองสอบราคา
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงให้ความสาคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย
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6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตุยง มี ความโปร่ง ใส โดยมี ตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฏหมาย
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดการบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรือ่ งที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลตุยงได้ดาเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ทางานให้กบั สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฏหมาย
3.3 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จานวน 14 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 นักทรัพยากรบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพือ่ เป็น
ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย สานัก/กอง
งานที่รบั ผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
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6.4 นักทรัพยากรบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
100,000 บาทต่อปี
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ ๆ
10.3 การปฏิบัตงิ านของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
10.5 จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จานวน 14 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
การส่ ง เสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ องกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่นที่ มาจากการเลือ กตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ แกไขปัญหา
ภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่าย
บริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่ วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่าง
ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง มีบทบาทในการปฏิบัติงานและ
การมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตุยง จานวน 14 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง
ๆ เช่น
-แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
-แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 1 ศูนย์
-แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
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6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตุยงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดี
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสัง คมจะต้อ งตระหนัก และร่วมกั นแก้ ไขปัญหา โดยการเข้าไปมี ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในตาบลได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลตุยง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการอบต.ตุยง และป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
6.3 จัดเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสัง่ การ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่รบั การร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รบั การร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 มาตร 69/1 ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมื องที่ ดี และคานึง ถึง การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบั ติร าชการ การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระรา
ชกฤษฏีก าว่าด้วยหลักเกณฑ์ การบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 และนโยบายขอ งรัฐบาลในการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตซึ่งมุ่ ง เน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถเกิดขึ้นได่ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลตุยง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้ารุง่ เรืองโดยการมีสว่ นร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละมี เ ศรษฐกิ จ ที่ ดี ใ นท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะพั ฒ นาให้
เจริญ ก้าวหน้านั้น จาเป็นจะต้อ งมีอ งค์ป ระกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกั นพัฒ นาท้ องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลตุยงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลตุยง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขต อบต.ตุยง เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ อบต.ตุยง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่ตาบลตุยง
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต อบต.ตุยง
6.2 จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริใกล้เคียง
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตัง้ มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ อบต.ตุยง ในการ
ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กบั เครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
6.5 ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง อบต.ตุยง กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการการ
4ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลตุยง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.2 ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์
10.2 ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
10.3 ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลตุยง

