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ค าน า 

    
                การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง            
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก   การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า   สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  
การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า   ประกอบกับคณะรักษา            
ความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต          
และประพฤติมิชอบ   โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหา         
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม          
จากทุกส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว  
บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้  และเป็นการ
ถือปฏิบัติตาม  ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย  
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักปลัด  
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สารบัญ 
 
เนื้อหา หน้า 
 
ส่วนที่ ๑  บทน า 

 

        การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร ๒ 
        หลักการและเหตุผล ๓ 
        วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนฯ ๔ 
        เป้าหมาย ๔ 
        ประโยชน์ของการจัดท าแผนฯ ๕ 

 
ส่วนที่ ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

        บญัชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ  
        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๗ -๑๑ 
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๑๒-๑๖ 
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๗-๑๙ 
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
                  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

๒๐-๒๔ 

 
ส่วนที่ ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  

 

        มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๒๕-๕๙ 
        มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๖๐-๙๓ 
        มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน         ๙๔-๑๑๘ 
        มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ      
                  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

      ๑๑๙-๑๔๐ 

 
ภาคผนวก 
             -  ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ที่ ๑๕๐/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง     
                คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๓) 

 

              - ส าเนาค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ที่ ๑๖๖/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง     

                คณะท างานจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสีป่ ี(พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๓)       

                (เพ่ิมเติม) 
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ส่วนที่ ๑ 

****************************************************************** 
บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์           
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ                  
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น                       
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  (๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  (๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  (๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ         
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  (๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  (๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย              
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
  สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุป              
เป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  (๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงาน และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง          
ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  (๒)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
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  (๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน           
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต        
ของบุคคลเหล่านี้ 
  (๔)  สิ่งจูงใจ   เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 
  (๕)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ      
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้           
ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษ ณะที่เป็นการขัดกัน               
แห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์            
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงาน           
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบ            
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
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ปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
หลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงาน และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   
๒. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๔. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง  

๖. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
๑. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ตลอดจนประชาชน 

มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด  มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 
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๔. องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม         
การทุจริต 

๖. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     ๑.  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  
          ประชาชนในท้องถ่ินมีจติส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสร้างค่านยิม และอุดมการณ์       
          ในการต่อตา้นการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  
          รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     ๒.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชน และเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหาร             
          ส่วนต าบลยางตลาด   

     ๓.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า  
         การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกัน 
          การทุจริต 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)   
    มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติ 
    ได้ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้าง

สังคม         

ที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

 

 

 

 

๑.๑ การสร้าง

จิตส านึกและ

ความตระหนัก

แก่บุคลากร          

ทั้งข้าราชการ

การเมืองฝุาย

สภาท้องถิ่น 

และฝุายประจ า

ขององค์กร

ปกครอง            

ส่วนท้องถิ่น 

 
 

๑.๑.๑ (๑)            

โครงการฝึกอบรม                 

ปูองกันการทุจริต           

ปลูกจิตส านึกพนักงาน               

ในการปฏิบัติงาน              

ตามหลัก              

ธรรมาภิบาล 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๑ (๒)            

โครงการสร้างเครือข่าย

ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตคอร์รัปชั่น

ภายในองค์กร 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้าง

สังคม         

ที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

 

 

 

 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน           
ในท้องถิ่น 

๑.๑.๒ (๑)  

โครงการฝึกอบรม                 

เพ่ือสร้างจิตส านึก                

และความตระหนัก          

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑.๑.๒ (๒) 

โครงการหมู่บ้านจัดการ

ตนเองด้านอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๓) 

โครงการท้องถิ่นไทย

รวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่          

สีเขียว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๔) 

โครงการก าจัดขยะ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้าง

สังคม         

ที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

 

 

 

 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน           
ในท้องถิ่น 

๑.๑.๒ (๕)  

โครงการพัฒนา/ส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระ  เช่น  

การท ากรอบรูปวิทยาศาสตร์ 

เก้าอ้ีพับจากไม้ไผ่ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๖) 

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      

ประจ าต าบลยางตลาด 

 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๗) 

โครงการอบรม                 

เพ่ิมศักยภาพ            

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๘) 

โครงการส่งเสริม             

การลดต้นทุน  (การผลิตข้าว) 

 

 

๗๕,๐๐๐ 

 

๗๕,๐๐๐ 

 

๗๕,๐๐๐ 

 

๗๕,๐๐๐ 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้าง

สังคม         

ที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

 

 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วน           
ในท้องถิ่น 

๑.๑.๒ (๙) 

โครงการก่อสร้าง               

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตามพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ            

สยามบรมราชกุมารี 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๓๕๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๑๐) 

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย      

สั่งตัดควบคู่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๘๐,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๑๑) 

โครงการขยายผลหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 

๘๔๙,๐๐๐ 

 

๘๔๙,๐๐๐ 

 

๘๔๙,๐๐๐ 

 

๘๔๙,๐๐๐ 

 

๑.๑.๒ (๑๒) 

โครงการยางตลาดน่าอยู่

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง           

อยู่ดีมีสุข อิ่มใจ  อุ่นกาย 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

๑.๑.๒ (๑๓) 

โครงการส่งเสริม                        

การจัดตั้งสหกรณ์ 

 

๑๗๐,๐๐๐ 

 

๑๗๐,๐๐๐ 

 

๑๗๐,๐๐๐ 

 

๑๗๐,๐๐๐ 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การ

สร้าง

สังคม         

ที่ไม่ทน

ต่อการ

ทุจริต 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

๑.๑.๓ (๑)  

โครงการ                      

“เยาวชนตัวอย่าง”

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๑.๑.๓ (๒)  

โครงการกิจกรรม              

ค่ายเยาวชนในพื้นท่ี 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

มิติที่ ๑ 

 
รวม 

 

จ านวน ๑๗ โครงการ 

 

๒,๓๖๙,๐๐๐ 

 

๒,๓๖๙,๐๐๐ 

 

๒,๓๖๙,๐๐๐ 

 

๒,๓๖๙,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การ

บริหาร

ราชการ      

เพื่อป้องกัน

การทุจริต 

 

 

 

 

 

๒.๑ แสดง

เจตจ านง            

ทางการเมือง

ในการต่อต้าน

การทุจริตของ

ผู้บริหาร 

๒.๑.๑ (๑)             

กิจกรรมประกาศ

เจตจ านงต่อต้าน            

การทุจริตของ

ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

๒.๒ มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) 

โครงการปรับปรุง           

ห้องปฏิบัติงาน                

หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 

 

 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การ

บริหาร

ราชการ      

เพื่อป้องกัน

การทุจริต 

๒.๓ 
มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ (๑)  กิจกรรม

การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๒.๓.๑ (๒)  โครงการ

ลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการ

การมอบอ านาจ

อนุมัติ อนุญาต          

สั่งการ  เพ่ือลด

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๒) มาตรการ

การมอบอ านาจของ

นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๓)                   

มาตรการการออก

ค าสั่งมอบหมายของ

นายก อบต.  ปลัด 

อบต.  และหัวหน้า

ส่วนราชการ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การ

บริหาร

ราชการ      

เพื่อป้องกัน

การทุจริต 

 

 

 

 

 

๒.๔ การเชิดชู

เกียรติแก่

หน่วยงาน/

บุคคลในการ

ด าเนินกิจการ

การประพฤติ

ปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ 

 

๒.๔.๑ (๑)                   

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิต

สาธารณะ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

 

๒.๔.๑ (๒)                   

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้ปฏิบัติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๑๑๐,๐๐๐ 

 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ     
พบการทุจริต 
 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ

จัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม  

การจัดท าข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางตลาด 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การ

บริหาร

ราชการ      

เพื่อป้องกัน

การทุจริต 

 

 

 

 

 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ     
พบการทุจริต 
 

๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม      

ให้ความร่วมมือกับ

หน่วยตรวจสอบที่ได้

ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม              

ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

๒.๕.๒ (๑)  

มาตรการ ให้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ตรวจสอบทั้งภาครัฐ

และองค์กรอิสระ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 

๒.๕.๒ (๒)  

มาตรการ แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การ

บริหาร

ราชการ      

เพื่อป้องกัน

การทุจริต 

 

 

 

 

 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ     
พบการทุจริต 
 

๒.๕.๓ (๓) มาตรการ 

ด าเนินการให้มี

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ด าเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน  กรณี

มีการกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ของ อบต.

ยางตลาด ว่าทุจริต  

และปฏิบัติราชการ

ตามอ านาจหน้าที่โดย

มิชอบ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ ๒ รวม จ านวน                   

       ๗    มาตรการ                     

       ๖     กิจกรรม   

       ๒     โครงการ 

 

๒๘๕,๐๐๐ 

 

๒๘๕,๐๐๐ 

 

๒๘๕,๐๐๐ 

 

๒๘๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓.               

การส่งเสริม

บทบาทและ

การมี      

ส่วนร่วม       

ของภาค

ประชาชน 

 

 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทาง            
ที่เป็นการอ านวย          
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น         
ได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) 

โครงการจัดท าห้อง

ประชาสัมพันธ์                          

และต่อเติมศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๓.๑.๑ (๒)  

กิจกรรม  อบรม         

ให้ความรู้ตาม 

พ.ร.บ.  ข้อมูล

ข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓.๑.๒ (๑)  

มาตรการ เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร           

ที่ส าคัญและ

หลากหลาย 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓.               

การส่งเสริม

บทบาทและ

การมี      

ส่วนร่วม       

ของภาค

ประชาชน 

 

 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทาง            
ที่เป็นการอ านวย          
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น         
ได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๒ (๑) กิจกรรม 

การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านการเงิน   

การคลัง   พัสดุ   

และทรัพย์สินของ 

อบต. และการรับ

เรื่องร้องเรียนเกี่ยว

การเงินการคลัง 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓.๑.๓ (๑)  

มาตรการ  จัดให้มี

ช่องทางที่ประชาชน

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ของ อบต.ยางตลาด 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๓.๑.๓ (๒)                

โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินงานของ

องค์กร 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓.               

การส่งเสริม

บทบาทและ

การมี      

ส่วนร่วม       

ของภาค

ประชาชน 

๓.๒ การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง  
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 

 

 

 

๓.๒.๑ (๑)               

โครงการจัด

ประชาคมแผนพัฒนา

และแผนชุมชน 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓.๒.๑ (๒) 

การด าเนินงาน              

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลยางตลาด              

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๓.๒.๒ (๑)                  

กิจกรรมรายงานผล

การตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

รับทราบ               

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

มิติ  

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓.               

การส่งเสริม

บทบาทและ

การมี      

ส่วนร่วม       

ของภาค

ประชาชน 

๓.๓             

การส่งเสริม          

ให้

ประชาชน           

มีส่วนร่วม

บริหาร

กิจการของ

องค์กร

ปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนา อบต. 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๓.๓.๑ (๒) ประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน  

และประชาคมต าบล

ประจ าปี 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓.๓.๑ (๓) การ

ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดท าแผนชุมชน 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๓.๓.๒ (๑)  มาตรการ

แต่งตั้งตัวแทน

ประชาคมเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจ

รับงานจ้าง 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๓.๓.๓ (๑)  กิจกรรม

การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ 

อบต.ยางตลาด 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติที่ ๓ 

 
รวม 

จ านวน ๕ มาตรการ               

          ๗  กิจกรรม      

          ๓  โครงการ 

 

๔๒๐,๐๐๐ 

 

๔๒๐,๐๐๐ 

 

๔๒๐,๐๐๐ 

 

๔๒๐,๐๐๐ 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ  

ขององค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑  มีการ       
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 

๔.๑.๑ (๑)   

โครงการจัดท าแผน          

การตรวจสอบภายใน

ประจ าปี 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๔.๑.๑ (๒)             

โครงการจัดท า

รายงานการควบคุม

ภายใน 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๔.๑.๒ (๑)             

กิจกรรมติดตาม

ประเมินผล        

การควบคุมภายใน 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๔.๑.๒ (๒)             

มาตรการติดตาม

ประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน            

อบต.ยางตลาด 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ  

ขององค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๔.๒             
การสนับสนุน
ให้ภาค
ประชาชน        
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ         
การปฏิบัติ  
หรือการ
บริหาร
ราชการตาม
ช่องทาง          
ที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

๔.๒.๑ (๑) มาตรการ

ส่งเสริมให้ประชาชน           

มีส่วนร่วม  

ตรวจสอบก ากับ  

ดูแลการบริหารงาน

บุคคล  เกี่ยวกับการ

บรรจุแต่งตั้ง                

การโอนย้าย 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรม

การรายงานผล          

การใช้จ่ายเงิน           

ให้ประชาชนได้รับ

ทราบ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๔.๒.๒ (๒) กิจกรรม

การมีส่วนร่วม             

ของประชาชน             

ในการตรวจสอบ        

การรับ การจ่าย             

และการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินของ อบต.

ยางตลาด 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตาม

มิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ  

ขององค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๔.๒             
การสนับสนุน
ให้ภาค
ประชาชน        
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ         
การปฏิบัติ  
หรือการ
บริหาร
ราชการตาม
ช่องทาง          
ที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

๔.๒.๓ (๑)                 

กิจกรรมการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจ้างจากตัวแทน

ชุมชน 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

๔.๓                    
การส่งเสริม
บทบาท         
การตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรม

การมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานของ

สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

ไม่ใช้

งบประมาณ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  

หมาย

เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการ  

ขององค์กร

ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๔.๔ เสริมพลัง

การมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการ

ทุกภาคส่วน

เพ่ือต่อต้าน

การทุจริต 

๔.๔.๑ (๑)              

กิจกรรมการติดปูาย

ประชาสัมพันธ์กรณี

พบเห็นการทุจริต 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

มิติที่ ๔ 

 
รวม 

จ านวน  

        ๒ มาตรการ                     

        ๗  กิจกรรม             

        ๒  โครงการ 

 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

จ านวน 

      ๑๔ มาตรการ          

      ๒๐  กิจกรรม      

      ๒๔  โครงการ 

 

๓,๑๙๙,๐๐๐ 

 

๓,๑๙๙,๐๐๐ 

 

๓,๑๙๙,๐๐๐ 

 

 

๓,๑๙๙,๐๐๐ 
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ส่วนที่ ๓   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการฯ 

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

 
มิติที่ ๑ :  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๑ 

************************** 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมป้องกันการทุจริตปลุกจิตส านึกพนักงานในการปฏิบัติงาน             
                        ตามหลักธรรมาภบิาล   องค์การบรหิารส่วนต าบลยางตลาด    

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีหลักธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ :               
ข้อ ๑๐.๕  ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกัน
การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ที่ไม่จ าเป็นสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต  เช่นเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  การอนุญา ต  อนุมัติ  และการขอรับบริจาคจากรัฐ  ซึ่งมีขั้นตอน      
ที่ยืดยาว  ใช้เวลานาน  ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (คณะกรรมการ ป.ป.ช. )               
ให้หน่วยงานของภาครัฐ  น าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งต่อมาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตของภาครัฐ  ก าหนดให้หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  -  ๒๕๖๓  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ ตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร.  เสนอให้จัดตั้งศูนย์ก่อปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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๓.  วัตถุประสงค ์ 
          มุง่สง่เสริม  เสรมิสร้าง  ปลุกจิตส านกึและค่านยิม  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล  
โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์  ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  
รวมทั้งการรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์   ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะ
เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา  การพัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและการปราบปราม         
การทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  คณะผู้บริหาร 
          ๔.๒  พนักงานส่วนต าบล 
          ๔.๓  พนักงานคร ู
          ๔.๔  ลูกจ้างประจ า 
          ๔.๕  พนักงานจ้าง 
          ๔.๖  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          ๖.๒  ติดต่อประสานวิทยากร 
          ๖.๓  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
          ๖.๔  ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๐   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๑   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓   งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
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๙.  ผู้รับผิดชอบ 
         ส านกัปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑  เพ่ือเป็นการปกปูองการทุจริตคอร์รัปชั่นหน่วยงานของภาครัฐแบบยั่งยืน                     
         ๑๐.๒  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  
                  หลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจรยิธรรม 
         ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้  
                  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๒ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          มุ่งประสานความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดทุกภาคส่วนในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์กร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบขององค์กร  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ      
รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการปูองกันการทุจริตแบบยั่งยืน           
ขององค์กร 

๓.  วัตถุประสงค ์

          ๓.๑  เพ่ือสร้างเครือข่ายของบุคลากรทุกภาคส่วนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไข  
                 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          ๓.๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล 
                 ข่าวสารให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
          ๓.๓  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
                  เสยีสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
                 การด าเนินโครงการ 
          ๖.๓  ก าหนดการจัดโครงการ 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ปี  ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ปี  ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านกัปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  เพ่ือเป็นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรอย่างยั่งยืน 
          ๑๐.๒  ควบคุม  ก ากับ  ดูแล  การปฏิบัติงาน  การประพฤติตนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้เป็นไป            
                   ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม 
          ๑๐.๓  ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการปูองกันและปราบปราม 
                   การทุจริตขององค์กร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๓ 

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

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            การพัฒนาชุมชนให้หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง อย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา  และดูแลรักษาแหล่งสถานที่ต่าง ๆ  ในชุมชนให้มีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน                     
มีความจ าเป็นที่จะอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน เพื่อให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอย่างแรกการที่จะด าเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค์เพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลในเรื่องของระบบนิเวศน์  อีกท้ังยังเป็นแหล่ง
อาหารของชุมชนและให้ปุากับชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลท าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์และเป็นการ
พ้ืนฟูในเรื่องของธรรมชาติให้อยู่กับชุมชนได้แบบยั่งยืน   

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๓.๑  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๓.๒  เพ่ือพัฒนาชุมชนต าบลยางตลาด ให้เป็นชุมชนที่ตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ 
                 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
          ๓.๓  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแล            
                 ในเรือ่งของปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาตแิบบยัง่ยืน 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตพ้ืนที ่

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพ้ืนทีข่ององค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์           
                 การด าเนินโครงการ 
          ๖.๓  ก าหนดการจัดโครงการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
         ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
         ปี  ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
         ปี  ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
         ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๑๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสวสัดกิารสงัคมและสิง่แวดล้อม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  ชุมชนต าบลยางตลาด  สามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาในเรื่อง 
                   ของการอนรุักษ์  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
          ๑๐.๒  ประชาชนต าบลยางตลาด  สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์ปุา 
                   ธรรมชาต ิ
          ๑๐.๓  ประชาชนต าบลยางตลาด  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แหล่งต่างๆ ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๔ 

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

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการหมู่บ้านจัดการตนเองอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้อธิบดีกรมอนามัย            
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาธารณสุข  ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ  เพื่อออกกฎกระทรวง  
ประกาศกระทรวงเก่ียวกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมตลอดจนก าหนดนโยบาย  
แผนงาน  มาตรการด้านสาธารณสุข  และการอนุมัติให้ท้องถิ่นใช้ข้อก าหนดท้องถิ่นว่าด้วยสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  และเปูาหมายส าคัญของบทบาทก็คือ  การส่งเสริมอนามัยและสิ่งแวดล้อม  โดยกลไกของรัฐ     
หรือภาคเอกชน  เพื่อให้ชุมชน  ประชาชน  มีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๓.๑  เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและท าความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล 
          ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
          ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน 
          ๓.๔  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          หมูบ่า้นในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด  

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
           จ านวน  ๑๗  หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  จัดเตรียมข้อมูลและเขียนโครงการ 
          ๖.๒  ประชุมคณะกรรมการ ทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
          ๖.๓  เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 
          ๖.๔  ด าเนินการจัดอบรม 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
          ปี  ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสวสัดกิารสงัคมและสิง่แวดล้อม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  ประชาชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีมีความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๑๐.๒  ในเขตพ้ืนที่มีสภาพพ้ืนที่ปุาที่เพ่ิมข้ึน 
          ๑๐.๓  มีปุาที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและอีกท้ังยังเป็นแหล่งอาหารสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๕ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ี  ให้สามารถอยู่ร่วมกับปุาได้อย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาของ
ชุมชน  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารส าคัญส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  การพัฒนาเพิ่มคุณค่าของ
ทรัพยากรในพ้ืนที่  อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว  และยังช่วยลดการตัดไม้ท าลายปุา  โดยใช้หลัก
ของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของชุมชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ปุาไม้
ให้คงอยู่ตลอดไปอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ให้สามารถอยู่ร่วมกับปุาได้
อย่างยั่งยืน  และยังสอดคล้องกับรักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
         ดงันัน้องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาดจงึไดเ้ลง็เห็นความส าคัญในเรือ่งนี ้ จึงจัดท าโครงการเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีพ้ืนที่ปุาที่อุดมสมบูรณ์และ            
ยังเป็นการอนุรักษ์ปุาไม้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป                                                                                     

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๓.๑  เพ่ือเป็นการปูองกันการตัดไม้ท าลายปุาของชุมชน 
          ๓.๒  เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ 
          ๓.๓  การพัฒนา  การเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นท่ี  อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว  
          ๓.๔  เป็นการร่วมรณรงค์ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน           

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ปาุของชมุชนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
         เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
          ๖.๒  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เพาะช ากล้าไม้  เพื่อขอความอนุเคราะห์กล้าไม้  
          ๖.๓  จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้  ในกรณีที่ศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้แจ้งว่าพันธ์ไม้ไม่มีเพียงพอ 
          ๖.๔   ด าเนินการจัดกิจกรรม  ปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ  ศาสนสถาน  โรงเรียน ชุมชน  ปุาชุมชน   
                  พ้ืนทีส่าธารณะ  รวมถึงการปลูกตน้ไม้เพ่ือปรบัปรุงภูมิทัศนพั์ฒนาสิ่งแวดล้อม 
          ๖.๕   สรุปผล  รายงานผล  และประเมินผลโครงการ 
 
 ๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
           ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสวสัดกิารสงัคมและสิง่แวดล้อม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
          ๑๐.๒  ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม  ไม่ตัดไม้ท าลายปุา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๖ 

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

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          โดยที่พระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ได้ก าหนดให้  อบต.                   
มีหน้าที่ในการก าจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย  โดยมิได้ก าหนดรายละเอียดในการด าเนินการแต่อย่างใด            
จึงต้องอาศัยพระราชบัญญัติอื่นๆ  ที่ให้อ านาจในการจัดการไว้  ได้แก่  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข                
พ.ศ.๒๕๓๕  พระราชบัญญัติส่งเสริม  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๓๕  พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด 
           ดงันัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   จงึไดจ้ัดท าข้อตกลงและตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด           
กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  และลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในการ  ก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล  และขยะมูลฝอย 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๓.๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ มีความตระหนักการคัดแยกขยะและการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้  
                 ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          ๓.๒  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
                 การบริโภคและการทิ้งขยะมูลฝอย  

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          อัตราขยะลดลงในส่วนที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ /ไตรมาส 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมูบ่า้นในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด  จ านวน ๑๑  หมู่บ้าน 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการคัดแยกขยะ การน าขยะไปใช้  
          ประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนวทางการด าเนินการลดขยะ 
           



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
           ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
           ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
           ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
           ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสวสัดกิารสงัคมและสิง่แวดล้อม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  ปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดลดลง 
          ๑๐.๒  งบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๗ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ   เช่น การท ากรอบรูปวิทยาศาสตร์ 
                       เกา้อ้ีพับจากไม้ไผ่  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

            อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  จึงมี

โครงการต่างๆ มากมาย  รวมทั้งโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถ

สร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัว  และสามารถพ่ึงพาตนเอง  สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  และมีความยั่งยืน          

ในการประกอบอาชีพ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงได้เล็งเห็นความส าคัญและส่งเสริม         

ให้ประชาชนที่อยู่ในท้องที่มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยมีองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ      

และจัดหาบุคลากรในการฝึกอบรมและจัดหาอาชีพเพ่ือให้ประชาชนมีงานท า  มีรายได้เลี้ยงครอบครัว               

อยู่อย่างพอเพียงอย่างยั่งยืน 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และสามารถสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพสามารถดูแลตัวเองได้  
                 อยา่งยั่งยนื 
          ๓.๒  เพ่ือสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง  กลุ่มอาชีพ  ให้มีความเข้มแข็ง 
          ๓.๓  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น/กลุ่มอาชีพ  โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วม 
                 ของประชาชนโดยตรงในการน ามาปรับปรุงการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง              
                 ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต าบลยางตลาดต่อไป 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตต าบลยางตลาด   จ านวน ๑๗  หมู่บ้าน 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพ้ืนทีใ่นองค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  ประสานชุมชน 
          ๖.๓  จัดท าเวทีประชาคมเพ่ือให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน   



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสวสัดกิารสงัคม องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในต าบล 
          ๑๐.๒  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชนกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง 
          ๑๐.๓  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๘ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลยางตลาด 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการสนับสนุนให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในการ

ประกอบกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับด้านการเกษตรประจ าต าบลที่มีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้าน

การเกษตรให้กับเกษตรกรประชาชนในพื้นท่ีประจ าต าบลยางตลาด  และสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตร                

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ท าให้เกษตรกรและชุมชนสามารถปรับตัวและพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอีกท้ังยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ท าให้ครอบครัวและชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น

อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนในรูปแบต่างๆ  อาทิเช่น  ด้านพืช  สัตว์  ประมง  พัฒนาการใช้ดินและอ่ืนๆ

เกษตรกรในพ้ืนที่มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายด้านเกษตรอินทรีย์  เกษตรทฤษฎีใหม่  พลังงานทดแทน      

โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้  และมีการพัฒนาด้านการเกษตรให้ก้าวหน้าต่อไป

ในอนาคต  

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๓.๑  เป็นแหล่งให้ความรู้และเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ชุมชน 
          ๓.๒  เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถน าความรู้ด้านเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
          ๓.๓  เป็นศูนย์รวมและเป็นสถานที่ประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรในต าบล 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ก่อสร้างศูนยบ์รกิารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลยางตลาด  จ านวน  ๑  แห่ง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด    

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีความม่ันคงและยั่งยืน 
          ๖.๒  ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
          ๖.๓  ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร 

 
           



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสวสัดกิารสงัคมและสิง่แวดล้อม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑   พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพชุมชนในการวางแนวทางและพัฒนาตนเองในด้านการเกษตร 
          ๑๐.๒   ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในพื้นท่ีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน 
          ๑๐.๓   พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ติดต่อประสานงานแบบบูรณาการในหน่วยงานการเกษตร               
                   ทุกภาคส่วน 
          ๑๐.๔  ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรภายในต าบลตามท่ีขึ้นทะเบียนมาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๙ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
                       ทางการเกษตร 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา การบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี  การที่ศูนย์บริการฯ จะสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลาง

สถานการณ์ปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ  จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้

ความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการ  และให้บุคลลากรในศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาท

หน้าที่ของตนเองสามารถน ามาพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ฯ  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเฉพาะ          

อย่างยิ่งคณะกรรมการด าเนินงานภายในศูนย์ฯ จะต้องมาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารเพื่อที่จะให้

ศูนย์ฯ  มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่พ่ึงพาตนเองได้แบบยั่งยืน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด 

จึงได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  พัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑  เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารจัดการ         

                  ศูนยฯ์  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ๓.๒ เพ่ือใ ห้คณะกรรมการภายในศูนย์ฯ  ตระหนักถึงเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม            

                ในการบริหาร 

 ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการศูนย์ฯ  ได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาองค์กรได้อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

          ยางตลาด    

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด    

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ๖.๑  ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ 

                 หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งคณะกรรมการศูนย์ฯ  เข้ารับการอบรมหรือร่วม 

                 ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

 ๖.๒  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง 

                 คณะกรรมการศูนยฯ์  เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง            

                 โดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๓  แจ้งใหค้ณะกรรมการผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอนายกองค์การ  

                 บริหารส่วนต าบลยางตลาด   

 ๖.๔   ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานเสนอนายกองค์การบริหาร 

                 ส่วนต าบลยางตลาดทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ปี  ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท   

          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท  

          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท 

          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐   บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ คณะกรรมการศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

 ๑๐.๒ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 

 ๑๐.๓ คณะกรรมการศูนย์ฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนต าบล              

          ยางตลาด   ได้รับความรู้ในการฝึกอบรม  



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๐ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการลดต้นทุน   (การผลิตข้าว) 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  เพราะต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอก            

อีกท้ังความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร  จึงท าให้เกษตรกรขาดทุนหรือได้ก าไรไม่เท่าท่ีควร                

แนวทางการแก้ไขปัญหา อีกแนวทางหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก  มุ่งเน้น    

ให้เกษตรกรน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หากมีการน าแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติ

คาดว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระดับท่ีน่าพอใจ 

๓.  วัตถุประสงค ์ 

          ๓.๑  เกษตรกรพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก 
          ๓.๒  เกษตรกรน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถผลิตใช้ได้เอง          

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
         เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้  ๒๐% 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด    

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

          ๖.๒  รวมกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่   

          ๖.๓  ฝึกอบรมให้ความรู้  ๑  ครั้ง 

          ๖.๔  ฝึกปฏิบัติ  ๑  ครั้ง  (การท าน้ าหมักชีวภาพสูตร พด.๗ ไล่แมลง)           

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๗๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๗๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๗๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๗๕,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองสวสัดกิารสงัคมและสิง่แวดล้อม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงได้  ๒๐% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๑ 

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

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 

                      รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

การพัฒนาความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อ สังคมโดยภาพรวม เป็นสังคมวัตถุนิยม 

เน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ และเงิน เป็นหลัก  ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้รู้เท่าทัน         

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  ความเห็นแก่ตัวจึงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

น้อยลง หวังพ่ึงพิงผู้อื่นจนลืมพัฒนาตนเอง ท าให้ขาดหลักการ พ่ึงตนเองสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน          

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่ พระบาทสมเด็จ         

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ได้ทรงพระราชทานให้กับสังคมไทย จ าเป็นที่จะต้องมีการ ส่งเสริมให้ชุมชน         

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ให้เห็นและ ปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพ้ืนฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมิปัญญาที่เคยมีอยู่คู่สังคมไทย   ให้กลับคืนมาเป็น

สังคม/ชุมชน   ที่มีความอบอุ่น เอ้ืออาทรและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 

๓. วัตถุประสงค ์

      ๓.๑ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน  

 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

๔. เป้าหมาย 

        ก่อสร้างศูนยเ์รยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จ านวน ๑  แห่ง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

        หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ๕.๑   มีการแต่งตั้งกรรมการประสานงานร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 

 ๕.๒   มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปในเชิงรูปธรรม 

 ๕.๓   สร้างหลักกัลยาณมิตรเพื่อสร้างเครือข่าย  เกษตรกร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔   ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ปี   ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

          ปี  ๒๕๖๓  งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ   ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กอ งสวัสดิการสังคม   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด 

 จ านวนผู้เข้าศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ ร้อยละ  ๗๐  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๒ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดควบคู่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พ้ืนที่ต าบลยางตลาดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส าหรับการผลิตสินค้าการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต     

“ข้าว”  ปัญหาของเกษตรกรเกือบทั้งหมด  คือ  ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง  โดยเฉพาะต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี  เนื่องจาก

เกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องของการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง (ถูกสูตร  ถูกเวลา ถูกอัตราและถูกวิธี) 

และไม่เล็งเห็นความส าคัญของปุ๋ยอินทรียวัตถุในดิน  ซึ่งอินทรียวัตถุในดินมีความส าคัญในการช่วยปรับปรุง

โครงสร้างของดินและเพ่ิมประสิทธิภาพของดินเพ่ือยกระดับความรู้เรื่องดิน  และปุ๋ยให้กับเกษตรกรและส่งเสริม           

ให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ย  เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยมีการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้สามารถจัดการเรื่องดินและปุ๋ยเคมีตามสภาพ            

ความอุดมสมบูรณ ์

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑  เพ่ือยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยให้แก่เกษตรกร  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต               

                  โดยใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และท าให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง 

          ๓.๒   เพ่ือให้เกิดการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน โดยผ่านกลไกศูนย์จัดการดิน  

                  ปุ๋ยชุมชน 

๔. เป้าหมาย 

 เกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

           ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑   ฝึกอบรมการวิเคราะห์ดิน แปลผล และให้ค าแนะน าปุ๋ย 

          ๖.๒   สนับสนุนการติดตามขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

          ๖.๓   รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ปี   ๒๕๖๑ งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 

          ปี  ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด 

 เกษตรกร ร้อยละ  ๗๐  ได้รับความรู้เรื่องดิน และการใช้ปุ๋ย และลดต้นทุนการผลิตได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๓ 

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

๑. ชื่อโครงการ/โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้น าโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  เป็นการ

จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน  ด้วยการใช้ทรัพยากร            

อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่าและการตัดสินใจที่ถูกต้อง  ปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้จากการท างาน

ร่วมกันโดยใช้  บุคคล กลุ่มคน ทรัพยากร  รวมทั้งออกแบบรักษาบรรยากาศแวดล้อมใน/ชุมชน รวมกันท างาน  

ให้บรรลุเปูาหมายในการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ  มีขั้นตอนที่เริ่มจากการพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุน  

บทบาทผู้น า  ให้เป็นแกนน าประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชนส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน

จัดท าแผนชุมชน  สร้างให้เกิดการมีส่วนรวมในการนคิด  การตัดสินใจ  ก าหนดเปูาหมายการท างานโดยคนใน

หมู่บ้าน/ชุมชน  ผลักดันให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน  บริหารจัดการในกิจกรรมตามแผนงาน

พัฒนาซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆจากหน่วยงานโดยที่มีแผนชุมชนเป็นเครื่องก ากับการพัฒนา                   

มีหลักสูตรส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้  จัดเป็นแหล่งเรียนรู้  หรือศูนย์การเรียนรู้เพื่อขยายผลในฐานะ

หมู่บ้านต้นแบบต่อไป  

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการ ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน                         

                ให้มีระบบบริหารจัดการชมุชนแบบบรูณาการและพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยนื                                        

          ๓.๒ เพ่ือเป็นการขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เพิ่มจ านวนมากขึ้นและเพ่ิม          

                แหล่งเรยีนรู้ชุมชนอยา่งกว้างขวาง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ทั้ง  ๑๗  หมู่บ้าน  

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการ ตามแนวทางหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบ                    

                ที่ก าหนด 

 ๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

            ปี  ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๘๔๙,๐๐๐  

            ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๘๔๙,๐๐๐ 

            ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ   ๘๔๙,๐๐๐ 

            ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๘๔๙,๐๐๐ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

            กองสวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

       -  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                   ยางตลาด   จ านวน ๒ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลผลิต 

  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

  - การให้บริ หารจัดการมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๔ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการยางตลาดน่าอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   อยู่ดีมีสุข   อ่ิมใจ   อุ่นกาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พ้ืนที่ของหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของต าบลยางตลาดส่วนมากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ท านา  ท าสวนไร่ผักมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลากหลายกลุ่ม  โดยคนในหมู่บ้านมีการร่วมกันเป็นสมาชิก

กลุ่มกองทุนต่างๆ  ได้แก่  กลุ่มออมเงินสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพแม่บ้าน           

กลุ่มเกษตรกร  และได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนจาก อบต.และผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมที่สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนและครอบครัว  เช่นการปลูกพืชผักสวนครัว  

กลุ่มเลี้ยงแมง  การเพาะเห็ดฟาง  การปลูกผัก  การเลี้ยงปลา  เลี้ยงโค การเลี้ยงเป็ดไข่  การเลี้ยงไก่  ส าหรับ 

การบริโภคภายในครัวเรือนถ้ามีมากก็น าไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน/ครอบครัวตามแนวทางหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ดีมีสุข  อ่ิมใจ  อุ่นกาย  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชน เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 ๓.๒ เพ่ื อให้ประชาชนรู้จักประหยัดและอดออมและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนใน เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่ในเขตต าบล ยางตลาด   ทั้ง  ๑๗  หมู่บ้าน  

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องการใช้ชีวีตอย่างพอเพียง 

 ๖.๒ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

 ๖.๓ จัด ให้มีวิทยากรและเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน 

  

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ปี  ๒๕๖๑  งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๒   งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐   บาท 

          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ   ๑๕,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านัก งานกองสวัสดิการสังคม   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ จ านวน ครัวเรือนที่มีการเข้าร่วมโครงการ 

 ๑๐.๒ กลุ่มต่างๆที่มีการเข้าร่วมโครงการสามารถต่อยอดและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๕ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนา การจัดตั้งสหกรณ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกัน          

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก  และช่วยยกฐานะ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น  ความเป็นมา  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม  

จริยธรรมอันดีงามตามพ้ืนฐานของมนุษย์  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี        

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางเศรษฐกิจ  

สังคม  การศึกษา และการอนามัย องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของการ

จัดตั้งสหกรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม                                                                     

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินธุรกิจร่วมกัน 

 ๓.๒ เพ่ือ ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม                                                                                                                            

๔. เป้าหมาย 

 สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์   

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 

 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๖. วิธีด าเนินงาน 

 ๖.๑ รวบรวมบุคคลที่มีกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่สิบคน  

          ๖.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ปี  ๒๕๖๑  งบประมาณ   ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ   ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ   ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

          ป ี ๒๕๖๔   งบประมาณ  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านัก กองสวัสดิการสังคม   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการ           

ของประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๖ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการ   “เยาวชนตัวอย่าง”   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       เมื่อพิจารณาในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่า รากฐานของความแตกต่างและหลากหลายทางชีวภาพ 

ภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ได้ถูกยกข้ึนมาเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ความขัดแย้งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

จนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าบ่อยครั้งความขัดแย้งเหล่านี้ได้พัฒนาไปสู่ความรุนแรง   อย่างเช่น  ปัญหาความขัดแย้ง       

เรื่องฐานทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆ หรือปัญหาเรื่องสิทธิชุมชน  เป็นต้น  ปัญหาเช่นว่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความ

ขัดแย้งกันระหว่างรัฐ ทุน และท้องถิ่น กระทั่งส่งผลกระทบต่อชุมชนในหลาย ๆ พ้ืนที่ ซึ่งแต่เดิมประชาชน           

เคยด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกันในหลายมิติให้กลับกลายเป็นความขัดแย้งของประชาชนในชุมชนกันเอง         

จนไม่สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันได้ อย่างไรก็ดี ยังคงมีชุมชนอีกจ านวนไม่น้อยที่ลุกขึ้นแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันเอง    

หรือพยายามที่จะรื้อฟ้ืน  วิถีชีวิตเดิมของชุมชนขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในท่ามกลางความแตกต่าง

หลากหลายนี้ได้ กรณีดังกล่าวนี้จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับ “กลุ่มเยาวชน” ที่จะเป็นก าลังส าคัญ            

ของชุมชนและสังคม   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนในพื้นท่ีขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค ์ 

๓.๑  เป็นการฝึกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๓.๒  เปิดพื้นท่ีให้เยาวชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        

       ประสบการณ์ของเยาวชนซึ่งกันและกัน 

๓.๓  ฝึกฝนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
         กลุม่เยาวชน ทีอ่ยู่ในพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของ อบต.ยางตลาด 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          โรงเรียน และหมูบ่า้นในเขตรบัผดิชอบขององค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด    
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการฯ 

          ๖.๒  จัดการประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อก าหนดแผนการท างาน/จัดท าโครงการ และอ่ืนๆ   

          ๖.๓  จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีลดลง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๗ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนในพื้นที่                

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญของเยาวชนในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดนโยบายมาตรการและกลไก      
ด้านการพัฒนาเยาวชน  และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียม
เยาวชนให้มีความพร้อมส าหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต  และเพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด   โดยผ่านกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาดจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนในพื้นท่ีขึ้น  

๓.  วัตถุประสงค ์ 
          ๓.๑  เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี           
          ๓.๒  เพ่ือเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนของเยาวชนที่อยู่ในพื้นท่ี 
          ๓.๓  เพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด 
          ๓.๔  เรียนรู้การมีส่วนร่วม 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
           กลุ่มเยาวชน ที่อยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ อบต.ยางตลาด 
           
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด 

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับสมัครเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
          ๖.๒  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
           ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 
           ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 
           ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 
           ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  เยาวชนมีความรักความสามัคคี                    
          ๑๐.๒  เยาวชนที่อยู่ในพื้นท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
          ๑๐.๓  เยาวชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

มิติที่ ๒ :  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๑  
************************* 

๑. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต                   
มาแล้ว ๓  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้   
ประเทศไทย  ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยทุธศาสตรที์ ่๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยทุธศาสตรที์ ่๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยทุธศาสตรที์ ่๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยทุธศาสตรที์ ่๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยทุธศาสตรที์ ่๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ            
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น  และเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง          
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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           ทัง้นี ้ตอ้งยอมรับว่าปญัหาการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเปน็เรือ่งท่ีมีค าครหา ทีไ่ดส้ร้าง    
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
           ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นทีผู่บ้รหิารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต่อไป   

๓.  วัตถุประสงค ์ 
          เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
          ๔.๒  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
          ๔.๓  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ๖.๒  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
          ๖.๓  จัดตั้งคณะท างาน 
          ๖.๔  ประชุมคณะท างาน 
          ๖.๕  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          ๖.๖  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          ๖.๗  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          ๖.๘  รายงานผลการด าเนินงาน 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ทุกปงีบประมาณ 
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๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนนิการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ  
              บคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๒ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะเป็นงานที่มีความส าคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการ             

มีการบริหารจัดการที่ดี  มีการใช้จ่ายเงินที่รัดกุม  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเปูาหมาย  และนโยบายของส่วนราชการ  

ประกอบกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้ก าหนดให้มี

การประกันคุณภาพและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงได้

จัดท าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับหน่วยตรวจสอบภายใน         

ที่เป็นสัดส่วน ส าหรับการปฏิบัติงานและเก็บเอกสาร   

๓.  วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑  เพ่ือให้งานตรวจสอบภายใน  มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

        เป็นไปตามมาตรฐานงานทีก่ าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 

 ๓.๒  มีสถานที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นสัดส่วน และสถานที่เก็บเอกสาร 

 ๓.๓  เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร  และหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในมีความม่ันใจ                     

        ในผลการตรวจสอบของกลุม่ตรวจสอบภายใน       

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ห้องปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน  ๑  ห้อง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด  

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  ด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ   

          ๖.๓  ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
         ส านกัปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑  การค้นหาเอกสารในการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๓ 

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

๑. ชื่อกิจกรรม  :  โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒        

ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี  โดยการลดขั้นตอน         

การปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกตอบสนองความต้องการ  และจูงใจให้ประชาชนมีส่วนในการปฏิบัติหน้าที่          

ตามกระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการติดต่อ

ราชการ   และเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้ารับการบริการจากภาครัฐเป็นการจูงใจให้

ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาคราชการมากขึ้น  และได้รับแจ้งการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ   ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน   ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   จึงได้จัดท า

โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          ๒.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          ๓.  เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
         สามารถลดขั้นตอนกระบวนงานบริการประชาชน  ๑  กระบวนงาน  โดยประชาชนมีความพึงพอใจ   

         ได้รับความสะดวก  ตามระยะเวลาที่ก าหนดใหม่ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   
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๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะท างาน 
          ๖.๓  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          ๖.๔  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านกัปลดั /ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          ๒.  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ 
          ๓.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๔ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา  ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร

ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ            

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 

การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การ

ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก

ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน          

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          ๒.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          ๓.  เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ 

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด    

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะท างาน 
          ๖.๓  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

          ๖.๔  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ตลอดปีงบประมาณ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนนิการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านกัปลดั /ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          ๒.  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ 
          ๓.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๕ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น         

ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณา                      

ถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคม  และทันต่อสถานการณ์ที่การ

บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย         

ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน            

ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    

หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่ง แต่งตั้ง 

 ๖.๓ ส าเนาค าสั่ง แต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส่วนส่วนราชการ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๖ 

************************* 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ.๒๕๕๒  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 

รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ

ในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบล            

ยางตลาด   จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ  

               บ้านเมืองที่ดี 

 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน  

               ต าบลพิจารณา 

 ๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัด   ปฏิบัติราชการแทน  

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๗ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด  อบต. และ 

                    หัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ         

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าที่            

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย          

ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ 

หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุาย

ต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้

ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา            

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน            

การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก   และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง            

ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี

มาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑   เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง 

                ความต้องการของประชาชน 

 ๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

 ๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 ๓.๔  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ    

                มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ         

                หนังสือ  สั่งการ 

 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ  

               ถือปฏิบัติ 

 ๖.๓  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 ๖.๔   ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๘ 

************************  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี          
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน า
ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ                  
ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง          
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา    

       ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

๓.๒  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  

๓.๓  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน         

       ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

๔. เป้าหมาย 

       เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลยางตลาด 

๕. สถานที่ด าเนินการ 

       องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด  

 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

      ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา   

๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๙ 
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************************  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทาง              
การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่
เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน            
น่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลยางตลาด  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค           
ไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน และสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน             
จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   

ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

 

๔. สถานที่ด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลยางตลาด 

๕.๒ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   

๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร   

๕.๔ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 

๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 

 ปี  ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

 ปี  ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

 ปี  ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท 

 ปี  ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๑๑๐,๐๐๐  บาท  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง  

      พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๙.๒  ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก 

       พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมาย 

       เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ 

   

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๐ 

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



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือ        
ให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน         
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ”         
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ         
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 

      บ้านเมืองที่ดี 

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี      
               ดชันีในการประเมินการปฏิบตัริาชการด้วยความซื่อสัตย ์สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการ  
               บา้นเมืองท่ีดี 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  

 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๑ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด    

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า          
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง         



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
          ดงันัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด  จงึไดจ้ัดท าข้อตกลงและตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ โดยมีการนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
               และประสิทธิผล 
          ๒.  เพ่ือให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ 
               ราชการ 
          ๓.  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ           

๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บคุลากรในองค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   
 
 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ชี้แจงแต่ละส่วนงานและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
                ราชการ 
          ๖.๒  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
          ๖.๓  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน           

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนนิการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๒ 

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

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ  
                    ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏบัิติราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลยางตลาด  

๒. หลักการและเหตุผล 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด เนื่องจาก           
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน           
ที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี    
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่           
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง          
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วง          
ไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติกร
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย           
โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการ         
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด           
เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๖. วิธีด าเนินการ 

 - ทุกกอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ   

        ตรวจสอบพบการทุจริต 

๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร  

        กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๓ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน            



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ  

            คณะท างาน LPA จังหวัด 

 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 ทุกกอง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๔ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ            
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาด รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม  

      ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ  

      ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง  

      เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

       ยางตลาด ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน 

      บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้  

      ตรงกับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔  ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕ ๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๕ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
                    เจา้หน้าท่ีขององค์การบรหิารส่วนต าบลยางตลาด ว่าทุจรติและปฏบัิติราชการตามอ านาจ  
                    หน้าท่ี โดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี          
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ           
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหาร        
ส่วนต าบลยางตลาด จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนต าบลยางตลาด ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่          
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณา       
รับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ          
และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาด ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 ๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า  

      องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  

      โดยมิชอบ 

๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา  

      ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง  

      ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
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มิติที่ ๓ :  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  ๑ 
************************  

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าห้องประชาสัมพันธ์และต่อเติมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

๒. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ               

การบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค ์

       ๓. ๑  เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐                         

       ๓.๒   เพื่อให้มีบริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน  

               เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

       ๓.๓   เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 

  ๓. ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

  ๓.๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

  ๓.๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น 

  ๓.๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๔. เป้าหมาย 

 จัดท าห้องประชาสัมพันธ์และต่อเติมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ แห่ง   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด  
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๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ   

          ๖.๑ บันทึกเสนอการจัดท าห้องและต่อเติมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๖. ๒  จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ ส าหรับการปฏิบัติงาน 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด    

             ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

 ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  

 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๒ 

************************  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ.  
                    ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติ
อยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ด าเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมายก าหนดในการ
จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการทราบ 
เหตุผลที่หน่วยงานมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                      
โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย น ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา   
รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการน าเรื่องความ
โปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการประเมิน
ประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริม
ให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีความรู้ ความเข้าใจ         
และปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ อย่างถูกต้อง  และประชาชน     
ในต าบลยางตลาด ได้รู้ถึงสิทธิของตน   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงได้จัดท า  “โครงการให้ความรู้แก่
พนักงานส่วนต าบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  ประจ าปี ๒๕๖๐” 

 

   

๒.  วัตถุประสงค์                         



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๒.๑  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  และประชาชน 

       ทัว่ไป   มีความรู ้ความเข้าใจ เก่ียวกับพระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    

๒.๒  เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  สามารถปฏิบัติ  

      หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐   ได้อย่างถูกต้อง 

๒.๓  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปในต าบลยางตลาด ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  

       ของราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐    

๓. กลุ่มเป้าหมาย                  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  และประชาชนทั่วไปในต าบล  
          ยางตลาด     

๔. วิธีการด าเนินการ 

 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย                  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ     

๔  ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) 

 ๖. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 

           ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๗. งบประมาณด าเนินการ 

          ปี  ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

  

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๙.๑    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  และประชาชนทั่วไป 

         ในต าบลยางตลาด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  

         พ.ศ.๒๕๔๐ 

๙.๒    พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

         ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง 

๙.๓   ประชาชนในต าบลยางตลาด   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ    

        พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๓ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

************************  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 

ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกัน

มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน       

ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ           

มิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ           

ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายใน เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๖. วิธีด าเนินการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน

การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าว          

ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๔ 

************************ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต.  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิค และวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส           
และยุติธรรม 

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  
              ไดแ้ก่ สื่อสิง่พิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
          ๒.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้  รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้อง  
              และโปร่งใส 
          ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 
          ๔.  เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

 ๔.  เป้าหมาย          
          ๑.  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน 
          ๒.  ปูายประชาสัมพันธ์ 
          ๓.  เสียงตามสาย 
          ๔.  จัดท า Presentation   น าเสนอผลงานของ อบต. 
          ๕.  อ่ืน ๆ 
 
 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมูบ่า้นในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของ  อบต.ยางตลาด   

๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนออนุมัติโครงการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

          ๖.๒  ด าเนินการประชุม 
          ๖.๓  มอบหมายงาน 
          ๖.๔  ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ 
          ๖.๕  ติดตามและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 

          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านกัปลดั อบต.ยางตลาด   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของ อบต. เป็นตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๕ 

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



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาและแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่

และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด จึงได้จัดท าโครงการ   

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก          

ถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย 

๔. เป้าหมาย 

 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า

ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  

 ๕.๒ แต่งตั้งคณะท างาน  

 ๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  

 ๕.๔ เสนอโครงการ 

 ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณ 

          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ

การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๖ 

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

๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

      หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดกับ  

      ประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ         
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น  

      และเร่งด่วน 

๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง              
ร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 

 ๖.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓-๘๓๓๔๒๘  ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓-๘๙๑๔๘๕   

 ๖.๓ ทางเว็บไซต์  

 ๖.๔ ทางไปรษณีย์ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี 

      ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน  

      มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๗ 

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

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ                

      มาปฏิบัต ิ

๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค  

      ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 

 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๙. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๑๐.๑  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 

๑๐.๒  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๘ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗  - ข้อ ๑๒ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลยางตลาด ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด                   
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๔.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม   

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔  ปีงบประมาณ  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๙ 

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

๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ           
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงได้จัดท า



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ       
และตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้         
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย 

๔. เป้าหมาย 

 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 

๕.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 

๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 

๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

         ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ   
ของการกระจายอ านาจ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการ         
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๐ 

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

๑. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นส าคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา          

ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ

บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน      

เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง

สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ สนอง         

ความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี   โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ

พัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด

กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

๔. เป้าหมาย 

 ๑๗ หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

 ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ             

                เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

 ๕.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  

 ๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  - ๒๕๖๔)  

๗. งบประมาณด าเนินการ 

          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสม   สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึง  และเท่าเทียม            

ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี

ให้กับลูกหลาน  สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๑ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๓. วัตถุประสงค ์



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาดอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน  

๕. วิธีการด าเนินการ 

 ๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา   เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

 ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

๗.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร           

      ส่วนต าบลยางตลาด 

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ           

      การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑๒ 

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

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น  ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงได้จัดท าโครงการ          
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีการขับเคลื่อน           
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล          
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

      ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการ            

      ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖. วิธีด าเนินการ  

๑ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

๒  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

๓  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ 

    ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

๔ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๕ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

๖ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

๗ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร  

   ส่วนต าบลยางตลาด  

๘ การติดตามและประเมินผล 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๙ การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง 

   ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

 มิติที่ ๔ :  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  

            ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๑ 

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

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลยางตลาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น         
แนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับ   
มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยางตลาด เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  

      พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ  

      ที่เก่ียวข้อง 

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

      มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  

 ๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบลทุกกอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ  

     ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ  

     ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ  

     บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง 

     การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  

     ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย  

     ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ  

     ประหยัด 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ 

      ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ  

      นโยบาย 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๔  ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  

๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 

๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  

  

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๒ 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน           
พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ดงันัน้ เพ่ือให้การปฏิบตัถูิกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด        
จึงได้จัดท ารายงานการควบคุมภายในขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค ์
          ๑.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   
          ๒.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม  
               แบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
          ๓.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ  
               เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
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          ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลยางตลาด   

๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          ๓.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          ๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน  
               องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
          ๕.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า  
               รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง  
               รายงานให้ผู้ก ากับดแูลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
           ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านกัปลดั อบต.ยางตลาด   
 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          ๑๐.๒  ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          ๑๐.๓  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๓ 

******************************** 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้

ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ

กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน

หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่

ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน

นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ

ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่

สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ

มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
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ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ

การควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาดขึ้น 

 

 

 

 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน

การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 

 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔. เป้าหมาย 

 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
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 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 

๖. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกองขององค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  

 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  

 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  

 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  

 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข  

 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  

 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

                 (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๔ 

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

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
                    เกีย่วกับการบรรจแุต่งต้ัง การโอน ย้าย 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล  ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร         
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ                  
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม             
ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด      
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ 

      โปร่งใสและเป็นธรรม 

๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 

      การโอน ย้าย 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ 

  แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง           

  อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง  

  ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน  

  ส่วนต าบล   (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่  

  ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                       

  (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

        - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ           

หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
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- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

  ภายในต าบลทราบ  โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน 

  เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 

- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  

- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ  

  ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก  

  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จะออกค าสั่ง  

  แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด รับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน  

  ส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล                

             ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย  

             ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์            

            ให้บุคลากรทราบ 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ  

             พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ  

            พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการ  

            พิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  

            ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา  

            เป็นต้น 
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 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ  

            โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

          - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ 

            คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

            ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 

 ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๕ 

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

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้  

                     ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 

เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่

ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๓. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๕. วิธีการด าเนินการ 
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 ๕.๑  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 ๕.๒  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น  

                กรรมการ 

 ๕.๓  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 ๕.๔  สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง  

                ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด 

๙. ตัวช้ีวัด 

 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน  

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ยางตลาด  ท าให้เกิดความโปร่งใส   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๖ 

******************************** 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม     
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕            
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ    
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ           
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการ          
มีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ  

      บริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

      ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๔. เป้าหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  

      จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  

      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการ  

      แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด                          

      ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  

      โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่  

      และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ    

       การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๑๐. ผลลัพธ์ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน         
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๗ 

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

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ  

      ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  

      กฎหมาย 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จ านวน ๓๔  คน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ 

     หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม 

     ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง  

      สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง            

      โดยกองงานที่รับผิดชอบ 

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา  

      โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๖.๔ ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ                                                                                                               
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                           
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

๑๐. ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 

๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

๑๑. ตัวช้ีวัด                                                                                                                           
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  จ านวน ๓๔ ราย ได้รับการฝึกอบรม  



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๘ 

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

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท

และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี

กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข

ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับ

ฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง

ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี         

                   ส่วนร่วมในการท างาน 

 ๓.๒   เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

 ๓.๓   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   
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๖. วิธีด าเนินงาน 

 ๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   

 ๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม 

               สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ 

               เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   

๑๐. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ยางตลาด   เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  ๙ 

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

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่         

ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด                 

ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  

 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนใน เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 

 ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   

 ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  

 ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

 ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  

 ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ 

          ป ี ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๒  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๓  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
          ป ี ๒๕๖๔  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ลดน้อยลง 

 ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 
 

ภาคผนวก 
 








