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องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 



 

 

ค ำน ำ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีกรอบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน อันน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่น
ในการท างานที่โปร่งใสสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มี
การใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)                      
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จะเป็นประโยชน์ใน                         
การปฏิบัติราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และมีส่วนช่วยให้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม และบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓         
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  
                                                                             มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
ค ำน ำ                                                                                                                        (ก) 
ส่วนที ่๑ บทน า                                                                                                             ๑ 
ส่วนที ่๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                              ๖ 
           - มิติที่ ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต                                                               ๗ 
           - มิติที่ ๒ การบริหารราชการที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                          ๘ 
           - มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                    ๑๑ 
           - มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                       ๑๒ 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ ตามแผนปฏิบัติการ                                        ๑๕ 
           มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
           - โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต                                                                           ๑๖ 
           - โครงการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง                        ๑๙ 
           - มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”                                         ๒๑ 
           - มาตรการ “จัดท าคู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”                                             ๒๓ 
           - โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”                         ๒๕ 
           - กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต                                              ๒๗ 
           - โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้            ๒๙ 
           - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ                          ๓๑ 
           - โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                   ๓๓ 
           - โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน น าคุณธรรม จริยธรรม                                                  ๓๕ 
           - โครงการค่ายเยาวชนส านึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ ต่อต้านการทุจริต               ๓๗ 
           - กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบในสังคม                                         ๓๙ 
           มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
           - กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร”                                          ๔๑ 
           - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                                    ๔๔ 
           - กิจกรรม “การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน”                                                  ๔๖ 
           - กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”                   ๔๘ 
           - กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  
           โดยทัดเทยีมกันและไม่เลือกปฏิบัติ                                                                          ๕๐ 
           - มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                                                 ๕๒ 
           - มาตรการในการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ           ๕๕ 
           - กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม                                     ๕๖ 
           - กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ”                                                     ๕๘ 
           - กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                               ๖๐ 
           - มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ                                                                   ๖๒ 
           - มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ                            ๖๔ 

         
 



 

 

  สำรบัญ 
(ต่อ) 

           - มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในศูนย์ด ารงธรรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ”                                                                           ๖๖ 
           มิติที่ ๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
           - มาตรการ “จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
           อย่างมีประสิทธิภาพ”                                                                                         ๖๘ 
           - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์                                                             ๗๐ 
           - มาตรการช่องทางใช้สิทธิของประชาชน                                                                   ๗๒ 
           - โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน                                                                    ๗๔ 
           - มาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                            ๗๖ 
           - มาตรการ จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ                                      ๗๘ 
           - โครงการประชุมประชาคมต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล                                         ๘๐ 
           - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน                                                    ๘๒ 
           - มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                         ๘๔ 
           - กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ                    ๘๖ 
           มิติที่ ๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
           - มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี”                                                ๘๘ 
           - มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน       ๙๐ 
           - มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
           เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย                                                                         ๙๒ 
           - กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ                                            ๙๔ 
           - กิจกรรมจัดหาประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กร                           ๙๕ 
           - โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา  
           พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                       ๙๗ 
           - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ    ๙๙ 
           - มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต”                                    ๑๐๑ 
           - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียก ผลประโยชน์”                           ๑๐๒ 
           - กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต                                          ๑๐๓ 

  
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทน ำ 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น    
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน          

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
8) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ น าเงินหรือสิ่งของของทางราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

หรือเพ่ือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับงานราชการ 
9) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียงและการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ  

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 



 

 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน      
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ     
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผู กขาด ได้แก่       
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม   
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด    
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ รวมทั้งประเทศไทย การทุจริต        

เป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง สร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าการปราบปราม เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ ประเทศไทยจึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคี   
ล าดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 
(Unitited Nation Convention against Corruption : UNCAC) ที่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ    
ในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย    
เพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างสมบูรณ์ 

ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งบูรณาการ
ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งพบว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และ
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ เป็นรูปธรรม ที่สามารถป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการ      
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมุ่งสู่    



 

 

การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต    
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีขั้นตอนการด าเนินการที่ โปร่งใส มีกลไก            

การตรวจสอบ ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและ       
ให้ความส าคัญกับการบริหารราชการที่ดี ด าเนินการด้วยความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิด   
ในสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เสริมสร้างและปรับปรุงกลไก      
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต และการติดตามประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ  ที่เป็นรูปธรรม 
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละเป็นไปตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่ วนต าบลลาโละ                

ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 



 

 

4.  เป้ำหมำย 
1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ สามารถสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้แก่ผู้ บริหาร 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  

3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักเรื่องปัญหาการทุจริตให้แก่ประชาชนได้ทราบ และให้ประชาชน
ในท้องถิ่นไมท่นต่อการทุจริต 

4. เน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พัฒนาบุคลากร และประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ

ถ่วงดุลการใช้อ านาจ  
7. องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นหน่วยงานในการช่วยก ากับ ดูแล และสอดส่อง            

การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5.  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต  
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3. ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ          
ตามมาตรฐานจริยธรรม 

4. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนังถึงประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

5. มีการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ งาน           
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน 

 ตลอดจนประชาชน และเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

             “สุจริตโปร่งใส  ร่วมใจพัฒนา ลาโละสูงค่า  ประชาไร้ทุจริต” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิติ 

โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

๑.การสร้าง
สั งคมที่ ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง  
ข้าราชการ
ประจ า และ
เจ้าหน้าท่ีของ 
อบต.ลาโละ 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ ให้ 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) โครงการข้าราชการไทย ไร้ทุจริต 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
(๑) โครงการป้องกันการกระท าผิดวินัยของ
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.ลาโละ 
(๒) มาตรการ”เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและ ความตระหนักที่
จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ ง 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1 ) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
(2) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ 
“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและ ความตระหนักใน
การต่อต้าน การทุจริต 
(๑) กิจกรรมการจัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
(1) โครงการจดัท าป้าย ประชาสมัพันธ์การ
เสียภาษ ีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดเก็บ
รายได้ของ อบต.ลาโละ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 

5,00๐ 
 

 

 
 
- 
 

 
 

5,00๐ 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 

5,00๐ 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

(2) โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บรเิวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัตตินตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
(1) โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสร้าง 
จิตส านึกและ
ความตระหนัก 
แก่เด็กและ 
เยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความ ตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน  
(๑) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แกเ่ด็กและเยาวชน  

๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความ ตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
(๑ ) โครงการค่ าย เยาวชน  ส านึกรัก
ท้องถิ่น  เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ต่อต้านการทุจริต 

 ๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความ ตระหนัก
ให้มีจิตสาธารณะ 
(๑ ) กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบในสังคม 

 
 

๓0,000 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 

 
 
- 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
- 

 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
- 

 

 

 รวม ๒ มำตรกำร ๒ กิจกรรม ๘ โครงกำร ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐  

๒. การ 
บริหาร 
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ 
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๒.๑.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
(๑) กิจกรรม “การประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล” 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 ๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการ บริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตาม หลักคุณธรรม ทั้งใน
เรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
(๑) มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล” 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๒. การ 
บริหาร 
ราชการ
เพื่อ 
ป้องกัน
การ 
ทุจริต 

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการ บริหาร
การเงิน งบประมาณ การ จัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของทางราชการ โดย 
ยึ ดถื อปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม  กฎหมาย 
ระ เบี ยบ  กฎ เกณ ฑ์ ที่  เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด 
(๑) กิจกรรม “การจัดท ารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงินของอบต.ลาโละ 
(๒) กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี” 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการ บริการ
สาธารณะ/บริการ ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 

 

๒.๓ มาตรการ 
การใช้ดุลย
พินิจ และใช้
อ านาจ หน้าท่ี
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๒ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
(๑) มาตรการ “ลดขั้นตอนและอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” 
(๒ ) มาตรการในการเร่งรัด ติดตามการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 

 

๒.๔ การเชิดชู 
เกียรติแก่ 
หน่วยงาน/ 
บุคคลในการ 
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้ 
เป็นที่ประจักษ ์

๒ .๔ .๑  ยกย่ อ งเชิด ชู เกี ย รติที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
(๑) กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน องค์กรผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ 
มีจิตสาธารณะ 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 
 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๒. การ 
บริหาร 
ราชการ
เพื่อ 
ป้องกัน
การ 
ทุจริต 

๒.๔ การเชิดชู 
เกียรติแก่ 
หน่วยงาน/ 
บุคคลในการ 
ด าเนินกิจการ 
การประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้ 
เป็นที่ประจักษ ์

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับ แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง ระหว่าง
บุคลากรในองค์กรได้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้ วยความ  ซื่ อสั ตย์  สุ จริต  มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม และการบริหาร ราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
(1) มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ หน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(1) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบ 

๒.๕.๓ ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ  
(๑) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนในศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ” 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 

 รวม ๖ มำตรกำร ๗ กิจกรรม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 
 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๓.การ 
ส่งเสริม 
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค 
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มี
และเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่ 
ประชาชนไดม้ี 
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจ 
หน้าท่ีของ 
องค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ทกุ
ขั้นตอน 

๓.๑ .๑  จัด ให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
(๑) มาตรการ”จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของอบต.ลาโละอย่างมีประสิทธิภาพ” 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
ก า รบ ริ ห า ร งาน  บุ ค ค ล  ก า รบ ริ ห า ร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานการ ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กร 
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นต้ อง เผยแพร่  ให้
ประชาชนทราบ  
(๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทาง
เว็บไซต์ 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม ตรวจสอบของ
ประชาชน  
(๑) มาตรการช่องทางใช้สิทธิของ ประชาชน 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

- 

 

 ๓.๒ การรับ
ฟังความ
คิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความ คิดเห็น
ของประชาชนในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะ มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ สุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 
(๒) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 
(๓) จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ 

 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
- 
 
- 
 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๓.การ 
ส่งเสริม 
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค 
ประชาชน 

๓.๓ การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหาร
กิจการของ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมี ส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา 
(๑)โครงการประชุมประชาคม 
ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
(๒)โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมี ส่วนร่วม
ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(๑ ) มาตรการแต่ งตั้ ง  คณ ะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(๒) กิจกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของอบต.ลาโละ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
- 
 
- 
 

 

 รวม ๖ มาตรการ  ๑ กิจกรรม  ๓ โครงการ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐  

๔. การ
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดั
วางระบบและ 
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที ่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑  มีการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(๑) มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในประจ าปี 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน  โดยด าเนิ นการให้ มี การจั ดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและ
รายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
(๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานติดตามผลและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๔. การ
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒ การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏบิัติ
หรือการบรหิาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถด าเนิน 
การได ้

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหาร 
งานบุคคล  
(๑) มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ ยวกับการบรรจุแต่ ง ตั้ ง การ
โอนย้าย 

๔ .๒ .๒  เส ริ ม ให้ ป ระชาชน มี ส่ วน ร่ วม
ต รวจ ส อ บ  ก า กั บ  ดู แ ล  ก ารบ ริ ห า ร
งบประมาณ  
(๑) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารราชการ
ขององค์กร 
(๑ ) กิจกรรมจัดหาประชาชนเข้ า ร่วม
ตรวจสอบการบริหารราชการ ขององค์กร 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 

 

 ๔.๓ การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เป็ น ไป ต าม กฎ ห มาย 
ระเบียบที่ก าหนดไว้ 
(๑) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

๔.๓.๒  ส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมายระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
(๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 

- 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำยเหตุ 

๔. การ
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔ การเสริม
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community
) และบูรณา
การทุกภาค
ส่วน เพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
(๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูที่เกีย่วข้องกับ
การต่อต้านการทุจรติ” 
(๒) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ รว่มรณรงค์ 
“ไม่รับ ไม่เรียก ผลประโยชน์” 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
(๑) กิจกรรมการตดิป้ายประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 

 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 

 

 รวม ๔ มาตรการ  ๕ กิจกรรม  ๑ โครงการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  



 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

รำยละเอียดโครงกำร/
กจิกรรม/มำตรกำร 

ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

 

 
 



 

 

ส่วนท่ี ๓ 

มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อกำรทจุริต  
๑.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรประจ ำ

และเจ้ำหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๑.๑.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น  

(๑) โครงกำรข้ำรำชกำรไทย ไร้ทุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรข้ำรำชกำรไทย ไร้ทุจริต 

๒.หลักกำรและเหตุผล 
 การทุจริตในสังคมไทย ส่งผลเสียต่อประเทศอย่ามหาศาล และเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบูรณา
การความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคส่วนให้รักษาประโยชน์สาธารณะ โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ใน
เรื่องการปรับฐานความคิดของคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นแก่
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย  ใช้
การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปการเมืองและสังคม ให้เอ้ือต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเป้าหมายส าคัญ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความชื่อสัตย์มีคุณธรรม  
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมข้ึน มีความตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุก
ภาคส่วนเพ่ิมขึ้น รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ทุจริต 
 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่ วนต าบลลาโละจึงได้จัด
โครงการข้าราชการไทย ไร้ทุจริต เพ่ือให้ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญขององค์ความรู้
ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ ค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของราชการและเพ่ือ
เปิดโอกาสให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือที่จะหาแนวทางการพัฒนางานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต อันจะน าไปสู่การสร้างกลไก/เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน โปร่งใส่และตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปลูก-ปลุกจิตส านึกและค่านิยมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าให้ตระหนักถึงพิษ
ภัยจากการทุจริต โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 



 

 

 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการทุจริตและป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.๓ เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายและอุดมการณ์ รวมถึงค่านิยมร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption) จนปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 ๓.๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการคิดค้น ริเริ่ม  นวัตกรรม/กลไก ใหม่ๆที่จะปรับปรุง  การท างานให้มีมาตรฐานและโปร่งใส
สามารถลดความเสี่ยงของงานที่มีจุดเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ 

๔.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 - ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๓0 คน 
 - ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 
 - ความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 

- การปฏิบัติงานราชการโดยปราศจากการทุจริต ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนที่ ๑ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๒ จัดการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๓ การวัดผลการฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามและประเมินผล 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกต้านการทุจริต 
 - ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 - ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- การปฏิบัติงานราชการโดยปราศจากการทุจริต ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  

 

 



 

 

 ๑.๑.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม  

(๑) โครงกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

วินัยข้าราชการนั้นมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์หลักของทาง
ราชการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดส่วนรวม การกระท าใดที่มีผลกระทบถึง
วัตถุประสงค์หลักของทางราชการดังกล่าว จึงต้องก าหนดเป็นข้อห้ามหรือข้อพึงปฏิบัติส าหรับข้าราชการ   
นอกจากนี้วินัยข้าราชการยังมีลักษณะเป็นจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อธ ารงศักดิ์ศรี
ของข้าราชการอีกด้วย การกระท าใดที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของต าแหน่งหน้าที่ราชการ จึงอยู่ในข่ายที่ อาจผิดวินัย
ข้าราชการได้เนื่องจากข้าราชการในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการ และติดต่อกับประชาชน 
ข้าราชการจึงต้องท าตัวให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน ข้าราชการยึดถือวินัย
ก็จะไร้ซึ่งปัญหาการทุจริตในองค์กรและการกระท าความผิดระเบียบ กฎหมาย และท าให้ประชาชนมีความ
เชื่อถือศรัทธาในหน่วยงานและรัฐบาลโดยรวมอีกด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท าความผิดวินัยของข้าราชการ 
พนักงานจ้างและลูกจ้างของหน่วยงานราชการ เนื่องจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการอยู่ในระดับปานกลาง จึงอาจท าให้มีการกระท าความผิดของข้าราชการ พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจขึ้น  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ จึงก าหนดจัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ และการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างไม่ให้เกิดการกระท าความผิดวินัย  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๓.๒ เพ่ือรณรงค์การรักษาวินัยและจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๓.๓ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ตระหนักถึงการรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  

๓.๔ เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๕.  พื้นที่ด ำเนินกำร  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 



 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของ ข้าราชการ
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

๖.๒ การจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ ของ
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ www.lalo.go.th 

๖.๓ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ ตลอดจน สร้างการ
มีส่วนร่วมของสังคมช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ลาโละ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๒ ปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผดิชอบ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑  ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับความรู้เกี่ยวกับ วินัยและจริยธรรมของ
ข้าราชการ  

๑๐.๒ ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีจิตส านึกท่ีดีและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของวินัย
ข้าราชการ 

๑๐.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๒) มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่ สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ จึงได้ก าหนดแนวทาง มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การ 
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ คณะผู้ บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนต าบล  

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนต าบล  

๔. เป้ำหมำย  

ข้อมูล องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริการส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
เช่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตส านึก  

๖.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 



 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ เอกสารเกี่ยวกับข้อมูล องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

๑๐.๒ สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๑.๑.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  (1) มำตรกำร”จัดท ำคู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น เรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่ งใส  การด า เนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้างต้น และเพ่ือ
น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น  

 



 

 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

๖.๒ จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง  

๖.๔ จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๖.๕ แจกจ่ายให้บุคลากร  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑๐.๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๒) โครงกำรอบรมส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ “กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติราชการ       
จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว     
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ที่ผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้อง ก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ดังกล่าว ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลมีอ านาจที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทาน ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ     
โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้ เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต าบล ได้มีความรู้ความเข้าใจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เล็งเห็นถึงความส าคัญของประโยชน์สาธารณะ จึงได้ก าหนด
จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างในองค์กรหลีกเลี่ยงและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละ เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๔. เป้ำหมำย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  

๖.๒. มอบงานกับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

๖.๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  

๖.๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  

๖.๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

   



 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑๐.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีสมรรถนะและความมุ่งม่ัน
ในการปฏิบัติราชการและสามารถน าความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้กับภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

๑๐.๓ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการ
กระท าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น  

 ๑.๒.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

(๑) กิจกรรมจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต  

๒. หลักกำรและเหตุผล 

ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ 
ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ    
ขาด ความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา       
การทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ  

ฉะนั้น กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็ นต้องอาศัย   
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง        
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงได้จัดท า “สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต”ขึ้น เพ่ือ 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เยาวชน 
และพ่ีน้องชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เยาวชน และพ่ีน้องชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๓.๒. เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมการต่อต้านการทุจริต สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

เอกสารแผ่นพับและสติ๊กเกอร์ จ านวน ๕๐๐ แผ่น  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริการส่วนต าบลลาโละ,โรงเรียน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ศูนย์บริการสาธารณสุข,ศูนย์การเรียนรู้
ต่างๆ และพ้ืนที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

๖.๒ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามพ้ืนที่ด าเนินการที่ได้ก าหนดไว้  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๒ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

 



 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

ผลลัพธ์ : บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เยาวชน และพ่ีน้องชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละ มีจิตส านึก และตระหนักถึงปัญหาการทุจริต และร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรู้เกี่ยวกับ
สังคม ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

  ๑.๒.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

  (๑) โครงกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรเสียภำษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ของอบต.ลำโละ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการ 
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้อ งถิ่น ข้อ ๔.๒ ปรับปรุงรายได้                
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี เช่น 
การขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือ
รายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทาง
เพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่
สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔.๓ ปรับปรุงภาษีอากรที่
รัฐบาลจัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐ           
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการ
จัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้ง  
การหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายได้ที่รัฐจัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้องสะท้อน
แหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดย        
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน  น าเงินจากการเสียภาษีใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น        
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าป้ ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เพ่ือ               
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและเข้าใจ มีความมุ่งมั่นและ 
เต็มใจที่จะช าระภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีประสิทธิภาพ  

๓.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของ อบต. โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง 
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากข้ึน  

๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษีมากข้ึน  

๓.๕ เพ่ือให้ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนะคติที่ดี เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่  



 

 

๓.๗ เพ่ือปลูกจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการช าระภาษตี่างๆ   

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ต าบลลาโละ  

๖.วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ  

๖.๒ จัดท าแผ่นพับ  

๖.๓ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  

๖.๔ จัดท าหนังสือแจ้งก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ  

๖.๕ จดหมายแจ้งผู้เสียภาษีโดยตรง  

๖.๖ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต.  

๖.๗ จัดท าแผน/ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีในพื้นต าบลลาโละ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

(๑) การจัดเก็บภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

(๒) องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

(๓) ประชาชนมีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากขึ้น  

(๔) ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บภาษีมากข้ึน  

(๔) ประชาชนมาช าระภาษีตรงเวลา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  

(๖) ประชาชนมีทัศนะคติที่ดี เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่  

(๗) ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ 

 



 

 

(๒) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

1. ชือ่โครงกำร : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีหน้าที่โดยตรงต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
นอกจากการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว การจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความพร้อมมีระเบียบ สวยงาม         
มีบรรยากาศที่อบอุ่น ร่มเย็น บริเวณที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลถือเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
เนื่องจากประชาชนเข้ามาติดต่อต้องผ่านบริเวณดังกล่าว  

ดังนั้น การจัดสถานที่และภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องจัดให้มี 
การจัดสถานที่และสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพ่ือความเป็นระเบียบ สวยงาม  ประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ   
เกิดความประทับใจ การบริการและการปฏิบัติราชการก็เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาโละ 
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ
อยู่เสมอ    

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ให้มีความเหมาะสม สวยงาม 

๓.๒ เพ่ือปลูกจิตส านึกบุคลากรให้เกิดความเอาใจใส่กับองค์กรและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่ราชการ  

๓.๓ เพ่ือให้ผู้มาติดต่อและผู้รับบริการเกิดความประทับใจ  

๓.๔ เพ่ือให้เกิดความมีระเบียบ  

๓.๕ เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

๔.๑ บุคลากรในองค์กร ผู้น าท้องที่ และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

๔.๒ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีความเป็นระเบียบ สวยงาม  

๔.๓ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความประทับใจ และเข้ารับบริการ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร   

บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

๖.๑ เสนอโครงการและประมาณการงบประมาณ  

๖.๒ มอบหมายหน้าที่กับพนักงานส่วนต าบล  

๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด และกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีระเบียบและสวยงาม  

๑๐.๒ จิตส านึกของบุคลากร ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาทรัพย์สินของ
สาธารณะ  

๑๐.๓ ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำม ตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำม หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

(1) โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนบนพ้ืนฐาน   
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มี        
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพ่ือความมั่นคง และยั่งยืนของการพัฒนา 
ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน            
การตัดสินใจและการกระท า สามารถน ามาประยุกต์ ใช้กับการปฏิบัติตนได้ ในทุกระดับ ทุกด้ าน                  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณ
อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการด าเนินชีวิต มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ   
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมน ามาเป็น
นโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร เน้น  “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้ง
การพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัวเรือนระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ส าหรับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลลาโละ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ มีหน้าที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตามภารกิจที่
ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 68 (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสอดรับกับภารกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีความรู้ สามารถแก้ไขปัญหา เกิดความคิด
สร้างสรรค์และใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ น าความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาการเกษตรระดับต าบล น าไปสู่การพัฒนาในด้าน อ่ื นๆ              
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืน   

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรใน
พ้ืนที่ต าบล  

3.2 เพ่ือสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการเกษตร การผลิตพืช พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช 
การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่างๆ ด้านการเกษตร  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  



 

 

3.4 เพ่ือส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้ำหมำย  

ประชาชนต าบลลาโละ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ต าบลลาโละ 

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.1 จัดท าโครงการฯ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

6.2 ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง  

6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ  

6.4 ด าเนินการตามโครงการ  

6.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๒ ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการวางแผน 
ประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้  

2. เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตร การผลิตพืช พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การ 
รวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร สามารถน าความรู้มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ซึ่ง
จะสามารถลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

3. เกษตรกรได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร 
ด้วยกัน เกษตรกรต่างพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ น ามาพัฒนาในแปลงของตนเองต่อไป  

4. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร  

5. สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 



 

 

๑.๓ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน  

 ๑.๓.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

(๑) โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยำวชน   

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แกเ่ด็กและเยาวชน 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญา
ที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นการพัฒนาจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือเอกชน ที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก 
และเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง รากฐานส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชน
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุด        
ควรปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง     
รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกลไก
ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ขึ้น 
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้รักความถูกต้อง มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน 

๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าหลักค าสอนของศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิต  

๓.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมปัจจุบัน  

๓.๔ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง  

๓.๕ เพ่ือปลูกจิตส านึก เด็กและเยาวชน ให้ท าความดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

เด็กและเยาวชน จ านวน ๕๐ คน  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  



 

 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่าง ผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

๖.๒ แต่งตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

๖.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่การฝึกอบรม พร้อมก าหนดหลักสูตรตารางการฝึกอบรม  

๖.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  

๖.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

๖.๖ ประเมินโครงการ ข้อดีข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๒ ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ร่วมกับผู้น าต่างๆ ในพ้ืนที่  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

(๑) เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม  

(๒) เด็กและเยาวชนสามารถน าหลักค าสอนของศาสนาไปปรับเปลี่ยนในชีวิตประจ าวัน  

(๓) เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 

(๔) เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง 

(๕) เด็กและเยาวชนจิตส านึกในการท าความดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ๑.๓.๒ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

(๑) โครงกำรค่ำยเยำวชนส ำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ ต่อต้ำนกำรทุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร:  โครงการค่ายเยาวชน ส านึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์ต่อต้านการทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนใน     
ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีเป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความส านึกรักท้องถิ่น          
มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงภัยการทุจริต มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ดังนั้น เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อ   
แผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้าง      
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ    
เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นท่ี 

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่
เยาวชนในพ้ืนที ่

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ๔.๑ เยาวชนในพื้นท่ีต าบลลาโละ  

๔.๒ เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต 

๔.๓ เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก ด้านการต่อต้าน   
การทุจริต เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้อง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 

๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่โรงเรียนและชุมชนทราบเพ่ือหาเยาวชนผู้มีความสนใจ 

๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ 

๖.๔ ประเมินผลและรายงานผลการจัดโครงการให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๒ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักงานปลัด กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์    

๑๐.๑ เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต 

๑๐.๒ เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๑๐.๓ เยาวชนในพื้นท่ีต าบลลาโละ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถเป็นตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๓.๓ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 

(๑) กิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำธำรณะ และควำมรับผิดชอบในสังคม 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้
ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิต
สาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม ท าให้ทางคณะผู้จัดท ามีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและยกระดับจิตใจของ
บุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท าโครงการ
จิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้ คือ การท าความสะอาดพ้ืนที่ต่างๆ ภายใน
บริเวณหมู่บ้าน เช่น ช่วยกันท าความสะอาด เก็บขยะ และวัชพืชในหมู่บ้าน ซึ่งจะท าให้หมู่บ้านน่าอยู่มากขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

๓.๒ เพ่ือแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  

๓.๓ เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ  

๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้เสริมสร้างความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาได้อย่างเหมาะสม  

๓.๕ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีจิตอาสา ขัดเกลาจิตใจและ
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือสังคม  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลลาโละ 

๕. พืน้ที่ด ำเนินกำร   

ต าบลลาโละ  

๖. วิธีด ำเนินกำร   

๖.๑ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ  

๖.๒ ด าเนินการกิจกรรมตามก าหนด  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

  



 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด และกองศึกษา องค์การบริการส่วนต าบลลาโละ  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม  

๑๐.๒ เด็กและเยาวชนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วน ตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  

๑๐.๓ เด็กและเยาวชนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ   

๑๐.๔ เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการด ารงชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

 ๒.๑.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

  (๑) กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ”  

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาแล้ว 
จ านวน ๓ ฉบับ ซ่ึงปัจจุบันใช้ฉบับที่ ๓ เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ       
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐         
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย
ก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหา       
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมี
ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  

 



 

 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต จึง
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนต าบลลาโละ ด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๔. เป้ำหมำย  

๔.๑ จัดท าเอกสารการแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

๔.๒ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  

๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ๓ ปี  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดท าเอกสารการแสดงเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๖.๒ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.๓ ประชุมส่วนราชการ/บุคคลที่เก่ียวข้อง  

๖.๔ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

๖.๕ ประชุมคณะท างานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

๖.๖ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

๖.๗ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

๖.๘ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

๖.๙ รายงานผลการดาเนินงาน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

 



 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลราตาปันยังได้  

๑๐.๒ ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

  ๒.๒.๑  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
กำรบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 

(๑) มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 

๑. ชื่อโครงกำร: มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กรในการขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีศักยภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรมย่อมน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เกิดประโยชน์ เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ให้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลกรให้คนดแีละคนเก่งเข้ามาท างาน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 ๖.๑ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๖.๒ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๖.๓ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

 ๖.๔ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต : มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 ผลลัพธ์ : ๑) ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล        
ไม่น้อยกว่า ๙๐ %   

    ๒) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน        
การบริหารงานบุคคล 

 ๓)  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน  
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ๒.๒ .๒ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร บริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำร จัดหำพัสดุ           
กำรใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดย ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ทีเ่กี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

(๑) กิจกรรม “กำรจัดท ำรำยงำนแสดงฐำนะทำงกำรเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ” 

๑. ชื่อโครงกำร: กิจกรรม “การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘   
ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท าแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร การสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทาง
ราชการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้  

๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  

๓.๓) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  

๓.๔ การจัดท ารายงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตพ้ืนที่อบต. บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

จัดท างบแสดงฐานะและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่อบต. ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
ลาโละ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ต้ังแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

 



 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๑๐. ตัวชี้วัดผลผลิต  

๑) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ  

๒) มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓) บุคลากรกองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๒) กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 

๑. ชื่อโครงกำร: กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 

 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 

 



 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑  บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

 ๑๐.๒  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 ๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๒.๒.๓ สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิด   
ควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  (๑) กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกำรบริกำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเ พ่ือให้เกิดความพึงพอใจ       
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และ
แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนการ เพ่ือให้
มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน 
ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ า ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ด้านการส่งเสริมกีฬา ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้านสาธารณสุข 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพ  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสใน
การบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

 ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 



 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ    
ไม่ เลือกปฏิบัติ  ให้ ได้มาตรฐานทั้ ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ             
ด้านระบบระบายน้ า ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ด้านการส่งเสริมกีฬา              
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้านงานสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
ด้านการศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด     
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

 ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกส่วนราชการสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 ๒.๓.๒ กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน 

(๑) มำตรกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายเป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖           
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวย   
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นการให้บริการจึงเป็น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและบุคลากรจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด    
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลราตาปันยัง ให้กับประชาชนได้ อย่าง     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 ๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

 ๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส  สามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ และผู้ที่มาติดต่อราชการ  

 



 

 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

  - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

  - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

  - จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

  - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

  - จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ 

  - การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 ๖.๕ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 

 



 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 

 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน       
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผล  
การด าเนินงานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๒) มำตรกำรในกำรเร่งรัดตดิตำมกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของรำชกำร  

๑.ชื่อโครงกำร: มาตรการในการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 

๒.หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวดที่ ๕ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ  
การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ     
ในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชน  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

การบริการรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดท าค าสั่งมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ ปฏิบัติราชการแทน  

๖.๒ จัดท าค าสั่งมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติราชการแทน  

๖.๓ ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละทราบ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนผู้มารับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  

 

 



 

 

 ๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิ บัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

 ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น  

  (๑) กิจกรรมยกย่องหน่วยงำน องค์กร ผู้ท ำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  

๒. หลักกำรและเหตุผล 

การคัดเลือกหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แกส่ังคม สาธารณะ เพ่ือยกย่องหน่วยงาน องค์กร 
ผู้ท าคุณประโยชน์ ให้เป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์ ย่อมเป็น
หน่วยงาน องค์กร ที่น าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการบริหารงาน สร้างความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
สังคม เสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 
สาธารณะ  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

หน่วยงาน องค์กร ที่ท าคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม สังคม สาธารณะ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 

๖.๒ ด าเนินการคัดเลือกหน่วยงาน องค์การ ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ที่เป็นที่ประจักษ์ 

๖.๓ จัดท าเกยีรติบัตร หรือโล่ ประกาศเกียรติคุณ การท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 

๖.๔ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามช่องทาง เว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ และปิดประกาศ ณ บอร์ดบริเวณที่การองค์การบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ และท่ีสาธารณะ ชุมชน 

 ๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 



 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ หน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เกิดความภาคภูมิใจ และมีแรงผลักดันใน   
การปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม 

๑๐.๑ มีหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 

(1) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ” 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นการยกย่องบุคคลตัวอย่างที่ด าเนินชีวิตอยู่ในกรอบ
ของศีลธรรม ซึ่งบุคคลที่ด าเนินชีวิตในลักษณะนี้ ย่อมได้ชื่อว่าได้น าเอาคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นคนในชาติใช้คุณธรรมน าความรู้ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้น าที่ดี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และเวลาของตนเพ่ือ
ศาสนาและสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณของบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ผู้ท าคุณประโยชน์แก่สาธารณะ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 

๖.๒ ด าเนินการคัดเลือกหน่วยงาน องค์การ ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ที่เป็นที่ประจักษ์ 

๖.๓ จัดท าเกียรติบัตร หรือโล่ ประกาศเกียรติคุณ การท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 

๖.๔ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามช่องทาง เว็บไซต์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ และปิดประกาศ ณ บอร์ดบริเวณที่การองค์การบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ และที่สาธารณะ ชุมชน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 งบประมาณประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 



 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ หน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เกิดความภาคภูมิใจ และมีแรงผลักดันใน   
การปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม 

๑๐.๑ มีหน่วยงาน องค์กร ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

(๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและ         
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนอันสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้และความเจริญให้
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้ น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ เศรษฐกิจชุมชนดี และ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน การเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นวิธีการส าคัญ           
ในการกระตุ้นให้องค์กร ชุมชนและประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลัง
อย่างคุ้มค่า ใช้ความสามารถของตนเองและมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ก าลังใจแก่ประชาชนที่สามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงจนเป็นผลส าเร็จ  

๓.๒ เพ่ือให้เกิดการแข่งขันการท าความดีในชุมชน จนเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

๓.๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี และสามารถขยายผลไปสู่บุคคล องค์กร และชุมชนอื่นๆ ได ้

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนในต าบลลาโละ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง  

๖.๒ ท าการคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

๖.๓ มอบประกาศนียบัตร หรือโล่ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการคัดเลือก  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 งบประมาณประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ  



 

 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ประชาคนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๐.๒ ประชาชนในพื้นท่ีสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

 2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลง ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย
ควำม ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำร รำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

(1) มำตรกำรจัดท ำข้อตกลงปฏิบัติรำชกำร 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายมุ่งส่งเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น กับผู้บริหาร โดยผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติภารกิจให้
ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สร้างความมั่นใจ ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
มีการปฏิบัติงานให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้ งนี้  มาตรการจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการเป็นการจัดท า             
เพ่ือประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน          
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ  

๓.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กร น าไปสู่การยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

บุคลากรปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

6. วิธีด ำเนินกำร  

6.๑ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น     
มีดัชนีชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

6.2 น าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารลงนาม  

๖.3 แจ้งเวียนให้ทุกกอง/ส านักทราบถือปฏิบัติ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 



 

 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐. มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๑๐.๒ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละถือปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ๒.๕.๒ มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอที่ได้ด ำเนินกำร      
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๑) มำตรกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท้ังภำครัฐและองค์กรอิสระ 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เนื่องจากการก ากับ ดูแลจาก   
หน่วยตรวจสอบเป็นการด าเนินงานที่สามารถก ากับ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ช่วยลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรการ   
ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี การรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ทั้งนี้ เพ่ือความโปร่งใส 
ป้องกันการทุจริตในการบริหารงานของหน่วยงาน   

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงมีมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบในการก ากับดูแล 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนกลไกการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ  

๓.๒ เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงาน  

๓.๓ เพ่ือให้หน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ผลการประเมิน จากหน่วยตรวจสอบ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบในการประเมินต่างๆ  

๖.๒ การรับการ ตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี  

๖.๓ การรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  

๖.๔ การรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบในการประเมินต่างๆ             
ในการก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ           
มีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ๒.๕.๓ ด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ที่ รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไป ตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ โดยมิชอบ  

  (๑) มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในศูนย์ด ำรงธรรมองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลลำโละ”  

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลลาโละ”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น    
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์ เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ประจ าองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลลาโละ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละขึ้น         
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้   
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต เป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  

๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน
และด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ   
ความต้องการ  



 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ต้ังแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ตามคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิติที่ 3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ ข้อมูลข่ำวสำร ในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้

มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร 

  (๑) มำตรกำร”จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละอย่ำงมีประสิทธิภำพ” 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ”จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละยังอย่างมีประสิทธิภาพ” 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้ หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ      
ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า“ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
จึงไดด้ าเนินการจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ       
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนใน   
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  

๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

๖.๓ มีการจัดเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ            



 

 

กฎขอ้บังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลตาม
รายการที่ก าหนด  

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  

๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละมีการพัฒนาเกิดประสิทธิภาพ 

๑๐.๒ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  ๓.๑.๒ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน บุคคล กำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนกำร ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 

(๑) มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว็บไซต์ 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือค าแนะน าใน   
การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น โดยมีสภาพอย่างเดียวกันกับกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน  
ที่ เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ     
จึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ http://www.lalo.go.th เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลลาโละ ได้ง่ายและสะดวกข้ึน  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้ง่าย  

๓.๒ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ทุกพ้ืนที่ที่สามารถรับข้อมูลได้  

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เช่น  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

- แผนด าเนินงาน  

- แผนอัตราก าลัง  

- แผนการจัดหาพัสดุ  

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  



 

 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ข้อมูลรายรับรายจ่าย  

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

- ผลส ารวจความพึงพอใจ  

- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานด าเนินการ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ ด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๓.๑.๓ มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็น
ประโยชน์กับกำรมี ส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

(๑) มำตรกำรช่องทำงใช้สิทธิของประชำชน 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการช่องทางใช้สิทธิของประชาชน  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการและงบประมาณของ
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดหาข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนร้องขอ เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หรือความม่ันคงของประเทศ ในทางเศรษฐกิจ หรือการคลัง เป็นต้น ประชาชนทั่วไปสามารถใช้สิทธิขอตรวจดู
และขอส าเนาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้จัดท ามาตรการช่องทางใช้สิทธิ
ของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้ง่ายและสะดวกข้ึน  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละได้งา่ย  

๓.๒ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ช่องทางต่างๆ ที่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ภายในต าบลลาโละ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

ช่องทางใช้สิทธิของประชาชนต่างๆ เช่น  

- บอร์ดหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน  

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

- เว็บไซต์อบต. เฟสบุ๊คของอบต.  

- ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  

- จดหมายข่าว  

- จัดนิทรรศการ  



 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
ได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ๓.๒.๑ มีกระบวนกำรรับฟังควำม คิดเห็นของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะ มีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ 
สุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 

(๑) โครงกำร อบต. เคลื่อนที่พบประชำชน 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น  
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุดและ  
เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา อีกท้ัง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งใน     
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ             
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่
ยั่งยืน ให้ได้รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็นและน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมา
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลลาโละ จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาต าบลต่อไป นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงาน      
ด้านต่างๆ คือส่วนการคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงาน
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่  ส่วนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจน าบุตรหลานเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนร่วมซักถามปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลลาโละ 

๓. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑ เพ่ือการบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 ๓.๒ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๓ เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

 ๓.๔ เพ่ือให้บริการรับสมัครเด็กเล็กนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๓.๕ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  แล้วน ามาปรับใช้ให้
การบริหารงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ตามกฎหมายการกระจายอ านาจที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลพึงกระท าได้ 



 

 

 ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน แพทย์ประจ าต าบล  
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป                                                 

๕.  พื้นที่ด ำเนินกำร 

 ต าบลลาโละ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 ๖.๒ ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน วิธีการข้ันตอนการจัดท าแผนชุมชน 

 ๖.๓ รับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครเด็กเล็กที่จะเข้ารับการพัฒนาการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลลาโละ 

 ๖.๖ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตามแผนก าหนดการออกประชาคมท่ีวางไว้                            
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการให้บริการ
จัดเก็บภาษี การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาได้ตาม  
ความต้องการของชุมชน 

๑๐.๓ เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 

๑๐.๔ ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 

 



 

 

(๒) มำตรกำรขั้นตอนและกระบวนกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๑ 
ได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น    
ที่ จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งผลการด าเนินการให้ทราบด้วย 
นอกจากนี้มาตรา ๔๒ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับ
กับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๒      
ข้อ ๑๘ ได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจ าเป็นให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อ          
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ และข้อ ๑๔ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับค าร้องทุกข์ออกใบรับค าร้องทุกข์
ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ ข้อ ๒๕ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับค าร้องทุกข์ต้องตอบแจ้ง
การรับค าร้องไปยังผู้ร้องทุกข์ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้อง
ทุกข์ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น 
รวมทั้งเปิดช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับบริการที่เท่าเทียมกันและโปร่งใส ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ จึงได้มีมาตรการขั้นตอนและกระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน  

๓.๓ เพ่ือให้การบริหารงานของอบต. เป็นไปด้วยความโปร่งใส  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดท าขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๖.๒ ตู้รับเรื่องร้องเรียน  

๖.๓ กล่องแสดงความคิดเห็น  

๖.๔ ผ่านเว็บไซต์อบต.  



 

 

๖.๕ ผ่าน faecbook อบต.  

๖.๖ สายตรงผู้บริหาร  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแตง่บประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หลากหลาย  

๑๐.๒ ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการร้องเรียน  

๑๐.๓ การบริหารงานของอบต. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๓) มำตรกำร จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ให้บริการประชาชนในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา และรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ปัญหาต่างๆ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประโยชน์สุขของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เป็นศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  

๓.๒ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของราชการ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

๖.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต าบลลาโละทราบ 

๖.๒ แต่งตั้งค าสั่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 

๖.๓ เปิดช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยสะดวก  

๖.๔ แจ้งผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แก่ประชาชนทราบ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 



 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.๒ มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

๑๐.๓ มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หลากหลาย  

๑๐.๒ ประชาชนทราบผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนรวมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ๓.๓.๑ ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

(๑) โครงกำรประชุมประชำคมต ำบล เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมประชาคมต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมประชาคมต าบลประจ าปี ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และจัดท าแผนการพัฒนาต าบล
ในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้เกิดประโยชน์สุข และตรงตามความต้องการของประชากรในท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมใน         
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัคร 
สาธารณสุข สมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  

๖.๒ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ ประชุมประชาคม พร้อมก าหนดตารางการประชาคม  

๖.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล  

๖.๔ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 



 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 

๑๐.๒ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในท้องถิ่น และสอบถาม      
ความต้องการ เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  (๒) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 

๑. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนด้วยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกท าให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จัก ชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสาน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลลาโละ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  

๖.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  

๖.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 



 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชน คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม       
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลาน สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๓.๓.๒ ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

(๑) มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  

๑. ชือ่โครงกำร : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ  
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป ฉะนั้นเพ่ือให้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม    
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล    
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการหรือไม่  

๓.๒ เพ่ือเป็นการพัฒนา โดยให้ยึดถือการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓.๓ เพ่ือให้การวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการเป็นไปตามกระบวนการบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์ 
ตรงตามเป้าหมายภารกิจ  

๓.๔ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการเป็นการเฝ้าระวังการทุจริต  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

๖.๒ แจ้งหนังสือให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ  

๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่  

๖.๔ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๖.๕ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  



 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ มาตรการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจ
ติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการเป็นไปตามกระบวนการบริหาร    
แบบมุ่งสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(๒) กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำโละ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๒. หลักกำรและเหตุผล   

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ      
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๓. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ 

 ๓.๓ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 



 

 

 ๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ๖.๗ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

 ๖.๘ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พร้อมตัวชี้วัด 

 ๖.๙ การติดตามและประเมินผล 

 ๖.๑๐ จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ ปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรฐานดีขึ้น และมีการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิติที่ ๔  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีกำรวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

 ๔.๑.๑ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

(๑) มำตรกำร “จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในประจ ำปี”  

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ ดูแล       
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด  

๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๕.พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส่วนราชการทุกหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  

๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย. ๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย. ๒  

๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวมเพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 



 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



 

 

 ๔.๑.๒ มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยในโดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผน    
กำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง
ควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

(๑) มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน    
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ รายงานผู้ก ากับ  ดูแล และ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการ 
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงมีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผล    
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม

ระเบียบฯ ที่ก าหนด  
๓.๓ รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ     

ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

แต่งตั้งคณะกรรมการทุกกอง/ทุกส่วน  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกกอง/ทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
๖.๓ ผู้บริหารแจ้งเวียนให้ทุกกอง/ทุกส่วน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
๖.๔ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๓  
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรด าเนินการรวบรวมเพ่ือ 

จัดท าเป็นรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร น าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคระกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  



 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
๑๐.๒ ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดต่อการปฏิบัติงาน  
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน 
๑๐.๔ ป้องการทุจริตของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔.๒ กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำรบริหำรงำนบุคคล 

  (๑) มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
เกี่ยวกับกำรบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำย  

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร และ     
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส่ ในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ถือปฏิบัติ  

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

๓.๔ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานบุ คคลให้มี        
ความโปร่งใส  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคล 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคล  

๖.๒ คัดเลือกประชาชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล  

๖.๓ ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล  

 



 

 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล 

๒) การบริหารงานบุคลมีความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ๔.๒.๒ เสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำรบริหำรงบประมำณ 

(๑) กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ  

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินประจ าไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ  

๓.๒ มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ปิดบัญชีได้ถูกต้องตามหมวด/ประเภทและรายงานก่อน ๙๐ วันท าการ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

ออกค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

รายงานแผน-ผลตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 

 

 

 



 

 

 ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล กำรบริหำรรำชกำรขององค์กร 

(๑) กิจกรรมจัดหำประชำชนเข้ำร่วมตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กร 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมจัดหาประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กร  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ด าเนินกิจกรรมจัดหาประชาชนเพ่ือเข้าร่วมตรวจสอบการบริหาร 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณหรือ       
การจัดหาพัสดุ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการ         
ในการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น และเรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือบริหาราชการในระบบเปิดจาก    
การปฏิบัติจริง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้เกิดการตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  

๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการด้าน          
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการจัดหาพัสดุ  

๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในงานด้านต่างๆ  

๓.๓ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๓.๔ เพ่ือให้การบริหารราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชนเพ่ือเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการบริหารราชการด้าน
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการจัดหาพัสดุ  

๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล   



 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วม 
เป็นกรรมการ  

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  

๖.๓ ท าหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง  

๖.๔ ด าเนินงานตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๖.๕ ท าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

- แนวทางการบริหารงานบุคคล  

- ข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ  

- รายงานผลการด าเนินการโครงการตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

๖.๖ รายงานให้ผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนที่เป็นตัวแทนสามารถท าหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง      
การบริหารราชการของหน่วยงาน มีความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น  

  ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน     
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

  (๑) โครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
การไปทัศนศึกษาดูงานเปรียบเสมือนการออกไปสู่ โลกกว้างขั้นต้นของการไปสัมผัสสิ่ งที่ เกิดขึ้นจริง             
คนในองค์กรมีความรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ปรับทัศนคติ มีแนวคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และน าคว ามรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้พบเห็น มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตน งานด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นงานบริหารภารกิจที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดของการก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่  ท าอย่างไรให้
ประชาชนในพ้ืนที่อยู่ดีมีสุข การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็น         
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ที่สุดอย่างยิ่ง การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินการไปในทางสายกลางเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคสมัย การมีส่วนร่วม การรวมกลุ่ม ร่วมกันท า
ชุมชนพอเพียงเป็นหนึ่งในอีกหลายแนวทางที่ควรเอาเป็นแบบอย่างและเป็นแนวนโยบาย ท าอย่างไรให้คนใน
ชุมชนมีความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกันในการท ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นอย่างดี  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชน และเป็นพ้ืนฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้ เข้มแข็ง   
อัน เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอกและท าอย่ างเป็นขั้น เป็นตอน โดยค านึ งถึ ง                
ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานต่างพ้ืนที่ของ      
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เก่ียวข้องขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหลักการบริหารงานที่ดี  

๓.๒ เพ่ือเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพียงพอ  

๓.๓ เพ่ือการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในองค์กรมีความรัก ความสามัคคี  



 

 

๓.๕ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้คนในองค์กรมีความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกันและกัน  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

สถานที่ศึกษาดูงานที่ก าหนดในโครงการ  

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร 

๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

๖.๒ ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จะเดินทางไปทัศนศึกษา 

๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ  

๖.๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ น าประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาปรับใช้ในองค์กรเพ่ือการบริหารงานที่ดี 

๑๐.๒ น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ  

๑๐.๓ น าหลักการเรียนรู้บริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมเป็น
การ คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ ก่อเกิดแนวคิดน ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  

๑๐.๔ คนในองค์กรมีความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างกันและกัน  

๑๐.๕ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

 

 

 



 

 

  ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ    
ฝ่ำยบริหำรตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด  

(๑) กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

รัฐมีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร      
งานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณและบุคลากรให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเพ่ิมมากขึ้น สมาชิกสภาอบต. มีหน้าที่ที่ส าคัญในกระบวนการนิติบัญญัติขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบล และมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ดูแลการบริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของอบต. รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้น สมาชิกสภาอบต. จะต้องมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในบทบาท
อ านาจหน้าที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีความเข้าใจใน
นโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ รวมทั้งแนวทางการบริหารงาน 
รูปแบบต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้สมาชิกสภาอบต. มีความรู้ พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าที่  สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างถูกต้อง รู้จุดเด่น จุดด้อยของงาน และ
องค์กร สามารถปรับกลยุทธ์การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดประโยชน์ สูงสุด      
แก่องค์กร และประชาชน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

ให้สมาชิกสภาอบต. คัดเลือกสมาชิกสภาอบต. เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  



 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองโยธา และกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีตัวแทนสมาชิกสภาอบต. เข้าร่วมด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามภารกิจงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ การด าเนินงานมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้จากตัวแทนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

 ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

(๑) มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”  

๑. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ จึงได้จัดท ามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตได้
ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

มีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 

 

 



 

 

(๒) กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียก ผลประโยชน์”  

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์”  

๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ตระหนักถึงการรณรงค์ เผยแพร่หลักการและแนวคิดในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ “ไม่รับ     
ไม่เรียก ผลประโยชน์” เผยแพร่ลงในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบและ       
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  

๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ และประชาชน  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร  

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียกผลประโยชน์” ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ “ไม่รับ ไม่เรียก ผลประโยชน์” ในเว็บไซต์องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 

 

 

  



 

 

 ๔.๔.๒ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

(๑) กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ กรณีพบเห็นกำรทุจริต 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็น       
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย          
เพ่ือขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

๖. วิธีด ำเนินกำร 

 ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๒  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   

 ๖.๓  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

 ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 ๖.๕  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

 ๖.๖  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ๓ ปี ตั้งแต่ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 



 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ เครือข่ายในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตในต าบลลาโละ 

 ๑๐.๒ การทุจริตในต าบลลาโละลดน้อยลง 

 

 

 

 


