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องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดง 

อ้าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 



ค้าน้า 

 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ จัดท าขึ้นตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

4 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย

กรอบเวลาของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ

การปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการปูองกันการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติวา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 การสรา้งสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

 มิติที่ 3 การสง่เสริมบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้จะเป็นประโยชน์    

และเป็นแนวทางในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง และมีส่วนช่วยให้

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ต่อไป 

 

 

                                                                      ส านักปลัด 

                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

                                                                       กันยายน 2564 

 

  

 

 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจรติ 

พ.ศ.2565 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ พ.ศ. 2565  

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดง 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ

ทุจรติ 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่

บุคลากรท้ังขา้ราชการการเมอืงฝุายบริหาร

ข้าราชการการเมอืงฝุายสภาทอ้งถิ่นและฝาุย

ประจ าของ อปท. 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.3 การสร้างจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน 

1.1 โครงการส่งเสริม คุณธรรมและ

จรยิธรรม  หลักปฏบัิตหินา้ที่ในการ

ปูองกันการทุจรติ  

 

1.2 ปลูกต้นไม้ยนืต้นเพื่อเพิ่มอาหาร

และรายได้แก่เกษตรกร  

1.3 โครงการอบรมคุณธรรม

จรยิธรรมเยาวชนต าบลถ้ าวัวแดง 

- 

 

 

 

100,000 

 

30,000 

 

 

 รวม จ านวน....3....โครงการ   

2. การบริหารราชการเพื่อปูองกัน

การทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการ

ทุจรติของผู้บริหาร 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏบัิติ

ราชการ 

2.3 มาตรการการใชดุ้ลยพนิจิและใชอ้ านาจหนา้ที่

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีดี 

 

 

2.1 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านง

ตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหาร

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2.2 โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ด้านการจัดซือ้-จัดจ้าง  

2.3 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใน

การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดอืน 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 



2.4 การเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ

ด าเนนิกิจการประพฤติปฏบัิตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณไีดท้ราบ หรือรับแจ้ง

หรือตรวจสอบพบการทุจรติ 

2.4 ยกย่องเชดิชูเกียรตหินว่ยงาน/

บุคคลที่ประพฤติปฏบัิตตินให้เป็นท่ี

ประจักษ ์

2.5 มาตรการ “ด าเนนิการเกี่ยวกับ

เร่ืองร้องเรียน กรณมีี

บุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของ องคก์าร

บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงวา่ทุจริต

และปฏบัิตริาชการตามอ านาจหนา้ที่

โดยมิชอบ” 

- 

 รวม จ านวน.....5.....โครงการ   

3. การสง่เสริมบทบาทและการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารในช่องทางที่

เป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนได้มสี่วน

ร่วมตรวจสอบการปฏบัิตริาชการตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก

ขั้นตอน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนอง

เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
 

3.3 การสง่เสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมบริหาร

กิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ี

ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

 

3.2 การด าเนนิงานของศูนย์

ยุติธรรมชุมชน  และศูนยด์ ารงธรรม

ต าบล 
 

3.3 โครงการจดัประชาคมแผน

ชุมชน 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 
 

10,000 

 

 รวม จ านวน.....3......โครงการ   



 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบการปฏบัิตริาชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.1 มีการวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิก าหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมใน

การตรวจสอบการปฏบัิต ิหรอืการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด าเนนิการได ้

 

 

4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา

ท้องถิ่น 

 

 

4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน 

(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ตอ่ต้านการทุจรติ 

 

4.1 กิจกรรมตดิตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

4.2 มาตรการส่งเสริมแตง่ตัง้ตัวแทน

ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล  การ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  

4.3 กิจกรรมสง่เสริมสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มบีทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของฝุาย

บริหาร 

4.4 มาตรการการสง่เสริมและ

พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกนัการ

ทุจรติ 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 รวม จ านวน....4...โครงการ 140,000.-  
 

 



  

 

 

 

 

 

   รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

 1.1 การสร้างจติส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 1.1.1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ 

สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.3 สร้างจติส้านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท้าการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรอืการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจรติ  

2. หลักการและเหตุผล  

  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ไปสู่ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มคีุณภาพสูง มคีวามรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง

บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้

อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้  องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ

เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์  การท างานสูง

แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย

ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความ

ทุ่มเท เสียสละ มคีวาม เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ

หรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ

เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร

มาภบิาล องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกัน

การทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 

รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ

ตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

  

 

 

 



3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพื่อให้บุคลากรมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

  3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ

การด าเนินชีวติได้ อย่างถูกต้อง  

  3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพื่อน

ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึน้  

  3.4 เพือ่ให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจรติ ให้แก่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ทั้งหมด   

5. พื้นที่ด้าเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ  

  จัดให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ทั้งหมด เข้าสวดมนต์ท าวัตรเย็น  ฟังธรรม 

 ทุกวันพระ จ านวน 11  ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2565  

7. กิจกรรมและวิธีการด้าเนินการ  

  7.1 ติดตอ่ประสานและขอความรว่มมอืไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  

  7.2 ชีแ้จงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  

  7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ   

7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้

ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม  

  7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

  7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

8. งบประมาณ  

  ไม่ใช่งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  10.1 บุคลากรและประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จรงิ  

  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

การด าเนินชีวติได้ อย่างแท้จริง  

  10.3 ปลูกจติส านึกให้บุคลากรและประชาชนมทีัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ

องค์กรต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผูบ้ังคับบัญชาที่ดี 



1.2 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน  
 

1. ชื่อโครงการ:ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มอาหารและรายได้แก่เกษตรกรในพื้นทีต่้าบลถ้้าวัวแดง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่

ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ

กับวิถีชีวติของมนุษย์ อาทิ เกิดความแหง้แล้ง มไีฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศ

ที่ไม่เคยมีหมิะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้

ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง

เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ

สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา

เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มอาหารและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรใน

พื้นที่ต าบลถ้ าวัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มอาหาร

และรายได้แก่เกษตรกร” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 

(Beautified City) ดังนั้น กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง

เพื่อให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชน  

 

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน  

3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหชุ้มชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน

ต าบลถ้ าวัวแดง 

3.3 เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรที่มแีละลดภาวะโลกร้อน  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน

แก่ ประชาชน  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนรว่มกันปลูกต้นไม ้จ านวน 1,500  ต้น  

5. พื้นที่ด้าเนินการ  

พืน้ที่ในเขตต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

 



6. วิธีด้าเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน

ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่

เพื่อปลูกต้นไม้  

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  

6.4 ด าเนนิการปลูกต้นไมโ้ดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนใน ท้องถิ่น  

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณด้าเนินการ  

100,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10.2 ท าให้เพิ่มพืน้ที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  

10.3 ท าให้ประชาชนมจีติส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ในชุมชน 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนต้าบลถ้้าวัวแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน

ในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง

ด าเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่

เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ

แก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคอืพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของ

ชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ

ในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน

กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง

คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุม้กัน รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับ

จะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ  พัฒนาประเทศชาติเพื่อ

ความเจรญิก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรูแ้ละศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม 

มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนต าบลถ้ าวัวแดง 

เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม  คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก

พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้

เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออก

ทางกิรยิามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดงีามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน 

สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและ

สุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก 

น าพาชีวติสู่ความส าเร็จเพื่อเกือ้กูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ  

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ และการรูจ้ักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านรา่งกาย จติใจ อารมณแ์ละการอยู่รว่มกันในสังคม  

3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเองและการมีสว่นร่วม  

3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลถ้ าวัวแดง 

 



5. พื้นที่ด้าเนินการ  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

6. วิธีด้าเนินการ  

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  

6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  

6.3 ประสานการจัดงานให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรยีนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  

6.5 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง  

6.6 ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  

6.7 ด าเนนิการตามโครงการ  

6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  

ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด้าเนินการ  

30,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ ์สังคมและสติปัญญา  

10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของตนเอง  

10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจรติ มีวนิัย  

10.4 ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มติิท่ี 2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ้านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใชอ้ยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน

ทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสังคมมติิใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก

ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้

ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้

การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงขึ้นได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม

แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

ด าเนนิงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจรติเชงินโยบาย  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน

การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ

จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 

รวมทั้งมสี่วนรว่มในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้

เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี ้

ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มคี าครหา ที่ได้สร้างความ   ขมขื่นใจให้แก่

คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ

คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นสว่น ให้เหอืดหายไป และหากจะวา่กันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด

ขึน้กับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน

มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ

ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้



อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน  ราชการอื่น และมูลค่าของความ

เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย

ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความ

เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุข

แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศ

ต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจรติของผูบ้ริหารตอ่สาธารณะชน อย่างนอ้ย 1 ครั้ง /ปี  

5. พื้นที่ด้าเนินการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด้าเนินการ  

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  

6.2 ประชุมหนว่ยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

6.3 จัดตัง้คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.7 ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

6.8 รายงานผลการด าเนนิงาน  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณด้าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

 



10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างนอ้ย 1 ครั้ง  

- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้  

– ลดข้อรอ้งเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 มาตรการสร้างความโปร่งในในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ 

2.2.1  สร้างความโปร่งในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต้าแหน่ง/เงนิเดือน  และการมอบหมายงาน 

2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2.3  สร้างความโปร่งใสในให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

แก่ประชาชนโดยทัดเทียมและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ

จัดท าบริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจ หนา้ที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท า

งบประมาณ  การจัดซือ้จัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี ้ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนัน้  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ส่วนราชการ

ด าเนนิการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้

เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล  

3.2 เพื่อเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก   ธรรมาภิบาล  

3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหนว่ยงาน  

 

 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่

ด าเนินการตามระเบียบจ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้

สาย  

5. พื้นที่ด้าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

6. วิธีด้าเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  

- ประกาศการจัดซื้อ– จัดจา้ง  

- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง  

- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

- ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคัดเลือกพร้อมวงเงนิการจัดซื้อ – จัดจา้ง  

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเองค์การบริหารส่วน

ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณด้าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่นอ้ยกว่า 3 ช่องทาง  

10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อ จัดจา้งทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ

ทุจรติในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา

ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้

ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. วัตถุประสงค ์ 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

5. พื้นที่ด้าเนินการ  

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

6. วิธีด้าเนินการ  

6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การ

บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน

ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น

เลขานุการ  

6.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่

ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่

คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

6.5 คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงพิจารณา

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

 



8. งบประมาณด้าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

2. หลักการและเหตุผล  

    ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ

มีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 

เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรอืองค์กรมคีวามมุง่มั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ

ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้

จัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศ

เชดิชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผูสู้งอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ 

ให้ประชาชนมคีวามมุง่มั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างตอ่บุคคลอื่นในชุมชน  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างตอ่เนื่องให้สังคมได้รับรู้  

3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท้ี่ได้รับรางวัลใหเ้ป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  

3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจใหบุ้คคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย  

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลถ้ าวัวแดง 

5. สถานที่ด้าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ 

6. วิธีด้าเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ  

6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มจีติ สาธารณะ  

6.3 จัดท าเอกสารผูท้ าคุณประโยชน์ดา้นต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา ดังนี้  

- ด้านช่วยเหลือสังคมดเีด่น (ประชาชน)  

- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  

- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  

- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  

- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  

6.4 ด าเนนิการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบ้ังคับบัญชา  

 

 



7. ระยะเวลาด้าเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณด้าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

ผูท้ าคุณประโยชน์ได้รับการเชดิชูเกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจรติ  

2.5.1 ด้าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  ซื่อสัตย์ สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม และการบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. มาตรการ “ด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่

ของ องค์การบรหิารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดงว่าทุจรติและปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมชิอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ

ทุจรติประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ

รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร

มาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจรติประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงได้จัดท ามาตรการ

การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลถ้ าวัวแดงว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้

ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูา

ระวังมใิห้เจ้าหนา้ที่กระท าการทุจริตหรอื ประพฤติมิชอบนอกเหนอือ านาจที่ตนมไีด้อกีทางหนึ่งด้วย  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร

ทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า

วัวแดง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย  

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ

ศกึษาในองค์การ บริหารส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกิจ และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

5. พื้นที่ด้าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

 



6. วิธีด้าเนินการ  

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรอืไม่  

6.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ  

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่

ผูใ้ห้ข้อมูล ในการให้ขอ้มูลที่ เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหนา้ของการด าเนนิการ ภายใน 15 วัน  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณด้าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมี

บทบาทในการเฝาูระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี ส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าวัวแดงให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ

ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี

เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จึงได้ให้มีสถานที่

ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน

ต าบลถ้ าวัวแดง ใหบ้ริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย

ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน  สามารถเข้าตรวจดูได้ 

เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง

การเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจรงิ ในการรักษาประโยชน์ของตนตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลถ้ าวัวแดง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จ านวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ด้าเนินการ  

ณ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  

6. วิธีด้าเนินการ  

6.1 มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  

6.2 มีการแตง่ตัง้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบเป็นปัจจุบัน  

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  



6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.6 มีบริการอินเตอรเ์น็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป  

6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  

8. งบประมาณด้าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

จ านวนศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

 4.1.1 มีการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ถ้ าวัวแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน า
แผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท า ให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
     พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
      มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา

ในองค์การ บริหารส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกิจ และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 



6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมารมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและ
ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ  
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 

 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 

 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และประหยัด 

 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 

 

 

 

 

 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่  
สามารถด าเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริหาร จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงิน และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ถ้ าวัวแดง  

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

5. วิธีการด าเนินการ 

 5.1 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 5.2 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

 5.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 5.4 สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น  
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

9. ตัวชี้วัด 

 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงท าให้
เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมารเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอบควบคุมดูแล
การด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  
ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภา
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรข้อญัตติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภาส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ท าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และนโยบาย
ของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาเจริญก้าวหน้ าได้นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีเครือข่ายที่ดีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 

 3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

4. เป้าหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลถ้ าวัวแดงเข้ ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 ในเขตพ้ืนที่ต าบลถ้ าวัวแดง 

6. วิธีด าเนินงาน 



 6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตต าบลถ้ าวัวแดง 

6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงทุกแห่ง โดยการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ าวัวแดง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

 10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 

 10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลถ้ าวัวแดง   

 

  

 

 

 

 

 

 



 


