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รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ในรอบ 6 เดือน 
******************************* 

 1.ความเป็นมา 
 

  1.1 การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมาค่าคะแนนอยูใ่นระดับต่่ากว่าครึ่งมาตลอด
ส่งผลถึงภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยและจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับ
ของค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าวส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่านักงาน ป.ป.ท.) ได้น่าเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้นซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตในองค์กรโดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

  1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวมและท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมใน
สังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
 

  1.3 การด่าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องที่มีความส่าคัญ ดังกล่าวข้างต้นในเกณฑ์
การประเมินความโปร่งใสในการท่างานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร ให้มีการด่าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
เพ่ือก่าหนดมาตรการส่าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหา
การกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตที่ได้นี้มาก่าหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนสากออีกด้วย 
 

 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

  2.1 การทุจริต หมายถึง การใช้อ่านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 
 



  2.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
 

   2.2.1 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 

   1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรม
ทางการด่าเนินงานขององค์กร การก่าหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
   2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม
ในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการด่าเนินโครงการนั้นๆ 
   3) ความเสี่ยงด้านการด่าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
   4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(Compliance Risk) หรือ 
(Event Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้หรือ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

   2.2.2 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
 

   1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของ
บุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ การควบคุมไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
   2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 

  2.3 การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์
ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่
การทุจริตมากเท่านั้น 
 

 3. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
 

  การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตองค์ของการบริหารส่วน
ต่าบลสากอ ในครั้งนี้ได้น่าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด่าเนินการประเมินตามกรอบมาตรฐาน COSO และ
ตามบริบทการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต และสามารถก่าหนดมาตรการ
แนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก่าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย
อีกด้วย 
  การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการประเมินเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ
ท่าให ้
  1. การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 



  2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อบต. สากอ) ได้
ด่าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรืออาจเกิดการประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการนั้นโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก 
 

  1. รายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ่าปี 25๖๒ 
 

ประเด็นการตรวจพบ จ านวน (เรื่อง) 
๑. การบัญชี  ๐ เรื่อง 
๒. การเงิน  ๐ เรื่อง 

๓. รายจ่าย  ๐ เรื่อง 

๔. เงินนอกงบประมาณ  ๐ เรื่อง 
 

  2. สรุปการด่าเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างของพนักงานส่วนต่าบล ปี 25๖๒ –
256๓จ่านวน -เรื่อง  

 

ประเด็นเรื่องกล่าวหา จ านวน (เรื่อง) 
-  - 

 

 4. การด าเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   
  - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก
พ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 
คือมีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง
ลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  - การรับ  
  - การจ่ายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีรับ 
  -การจ่าย/การจัดท่าบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
  - การก่าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก่าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
  - การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 



  3) ความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  -เปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ใช้อ่านาจหน้าที่ท่าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท่าผิดในทางมิชอบด้วย
หน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 

  4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส่านึกให้พนักงานส่วนต่าบล พนักงานจ้าง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
ให้กับพนักงานส่วนต่าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
  - เผยแพร่ค่านิยมหลักขององค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต่าบล
และพนักงานจ้างอย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  5. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ ก่าหนดพฤติกรรมที่น่าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
   5.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   5.2 การใช้อ่านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   5.3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   5.4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้างการประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามแนวทางขององค์การ
บริหารส่วนต่าบลสากอ จึงได้ประเมินถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประเมินจากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น น่ามาก่าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะ
ใช้ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ ดังนี้ 
   1. การก่าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
   เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ่า 
๔ สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบ้าง 
๒ น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๑ น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 

 



เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
๔ สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 
๓ ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดขั้นเงินเดือน 
๒ น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 
๑ น้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 

 

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส่าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 
ผลกระทบ)และน่ามาจัดระดับความส่าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก่าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 
 
 
โอกาสที่จะเกิดระดบั                                          คะแนนระดับ 
ความเสี่ยงความรุนแรงความเสี่ยง 
   ของผลกระทบ                          
 
 
เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
 

 

ระดับ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ช่วงคะแนน 

ระดับความเสี่ยง 
 

การแสดงแถบส ี
 

มาตรการก าหนด 
 

๕ 
 

สูงมาก 
 

๒๑ – ๒๕  ต้องเร่งรัดจดัการความเสี่ยงมีมาตรการลดและ
ประเมินซ้่า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

๔ 
 

สูง 
 

๑๕ – ๒๐  จ่าเป็นต้องเร่งรดัจัดการความเสีย่งมีมาตรการลด
และประเมินซ้่า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
 

๓ 

 
 

เสี่ยงสูง 

 
 

๙ – ๑๔ 
 จ่าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยง  และมมีาตรการ

ลดความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
 
 

๒ 

 
 

ปานกลาง 

 
 

๔ – ๘ 
 ยอมรับความเสีย่ง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน

ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได ้

 

๑ 
 

ต่่า 
 

๑ – ๓  ยอมรับความเสีย่ง  ควรมีมาตรการควบคุมเพื่อให้
เกิดขึ้น 

 
 
 
 



ผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ในรอบ ๖  เดือน 
 

 

ล าดับ 
 

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจรติ 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
๑ กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตามระเบียบ ๓ ๔ ๑๒ (๑) 
๒ การใช้อ่านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓ ๔ ๑๒ (๒) 
๓ การเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ม่ถูกตอ้งตามระเบียบ ๓ ๔ ๑๒ (๓) 
๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจดัจ้าง ๒ ๔ ๘ (๔) 

 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree  of Risk) 
 

 

๕ 
 

๔ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๑ 

     

     

     

   
 

(๔) 
 

     

 

๑๒      ๓       ๔      ๕ 
 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 จากตารางประเมินความเสี่ยง สามารถจ่าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง และต่่า  โดยสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขอองค์การ
บริหารส่วนต่าบลสากอ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน มีดังนี้ 

จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยว 
ความเสี่ยงระดับสูง                                ควรมีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งไม่เปน็ไปตามระเบียบ 
จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงระดับสูง                               ควรมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ปัจจัยความเสี่ยการใช้อ่านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ยอมรับความเสี่ยง 
ความเสี่ยงระดับปานกลางควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย             
                                                        ไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้  
                                                        ปัจจัยความเสี่ยง 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

 

ระดับความเสี่ยง 

ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า 
 

ปาน 

กลาง 

 

สูง 
สูง
มาก 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

(๑.)การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุ คลากรทั้ งฝ่ าย
ก า ร เ มื อ ง  ฝ่ า ย ส ภ า  แ ล ะ
ข้าราชการฝ่ายประจ า 

๑. โครงการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้และ
ศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  

- เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด วิสัยทัศนะ กระบวน ขีดความสามารถ ความ
ร่วมมือแบบบูรณาการ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 

 

 ๒. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ฯ มีคุณธรรม 
จริยธรรม น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ฯ ได้รับการพัฒนา
ตนให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว และประเทศชาติ 
- เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 ๓. โครงการอบรมคุณธรรม ส่งเสริม
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
ส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ 

- พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง มีจิตส านึกที่ดี น า
หลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต ฯ 
- พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รู้จักท างานเป็นทีม มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน รวมทั้งมีความสามัคคี เกิดความโปร่งใส เป็นไปตาม
หลัดธรรมาภิบาล 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๔ .กิ จกรรมประกาศ เจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความสุจริต 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ได้ส านึกและยึดถือปฏิบัติ ท าให้การขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบรรลุผลตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด 

 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริ ยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีเครื่องมือที่ใช้ก ากับความประพฤติ
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 

 ๒. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต”  

- เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ และไม่ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
- เจ้าหน้าที่ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ถูกต้องและเป็นอย่างทั่วถึง เช่น กฎระเบียบ กฎหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรการหรือบทลงโทษผู้กระท าผิด 

 

๑.๓ การสร้างจิตส่านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระท่าการอัน
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องเกี่ยว
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกแซง 
มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 

 

 
 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๒.  โ คร งการอบรม ให้ คว ามรู้ เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมเป็นเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต 
- ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

๒.๑ การสร้ างจิ ตส านึ กและ
ตระหนักในกาต่อต้านการทุจริต 

๑. มาตรการ “ส่ง เสริมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต” 

- ประชาชนทุกภาคส่วนในต าบลสากอ มีความรู้ความเข้าใจในองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และมีความตระหนักใน
การประพฤติปฏิบัติตนต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๒.๒ การสร้างจิตส่านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น ก า ร รั ก ษ า
ผลประโยชน์สาธารณะ 

๑. โครงการสนับสนุนการลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง “การผลิตปุ๋ยหมัก
จากเศษอาหารขยะอินทรีย์”  

- ประชาชนในต าบลสากอ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เห็น
ความส าคัญในการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารขยะอินทรีย์ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

 

 ๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัด
แยกขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนต าบล
สากอ 

- ประชาชนมีความตระหนัก มีจิตส านึกและร่วมมือกันในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 
- ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

 

 

 
 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๓. โครงการปลูกต้นไม้เ พ่ือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสากอ เกิดความรักและรู้จักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
- ได้แสดงถึงความจงรักภักดี 

 

 ๔. โครงการปลูกหญ้าแฝกเ พ่ือการ
อนุรักษ์ดิน น้ า และสิ่งแวดล้อม 

- เกิ ดความร่ วมมื อ ในชุ มชน  เ พ่ือตระหนั กถึ งการดุ แลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอฯ 

- ประชาชนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอกับประชาชนผู้เสียภาษี ยังผลให้ประชาชนให้ความสนใจและพร้อม
ใจมาช าระภาษี 

 

 ๖. โครงการจัดหน่วยบริการช าระภาษี
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ ฯ                                            

- ประชาชนได้รับความสะดวก ช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาเสียภาษีขอบประชาชน ยังผลให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๒.๓ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
ของประชาชนต าบลสากอพ่ึงพาตนเองได้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เกิดแนวคิดที่ ได้รับรู้จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริง เ พ่ือ
ขับเคลื่อนและพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว องค์กร และเผยแพร่ต่อชุมชน สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นรูปธรรมอย่างยังยืนต่อไป 

 

๓.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

๑. โครงการฝึกอบรมเยาวชน ประชาชน
เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรม การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การนปลูกฝังระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงาม ท า
ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข  

 

 ๒. โครงการฝึกอบรมต้นกล้าสายพันธ์ดี 
“โตไปไม่โกง” 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ เกิดจิตส านึก ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตน 

 

๓.๒ การสร้างจิตส่านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ร้อยละ ๘๐ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้ และมีพัฒนาการทั้ง ๕ ด้าน เหมาะสมตามวัย 

 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๓.๓ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

๑. โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลสา
กอ 

- มีการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
- มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมด้านจิต
สาธารณะร่วมกัน 
- การรู้จักปรับตัวและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

(๒.) การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
๒.๑ การแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๑. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อ
สาธารณะชน 
- มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- มีการบริหารราชการที่มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรได้ 

 

๒.๒ การสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ฯ 

๑. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอฯ 

- มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
- ประชาชนได้รับอ านวยความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่
อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

 
 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 
 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

 

๒.๓ การสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ ฯ 

๑. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี” 

- กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ 
- เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

 ๒.  กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

- มีการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
- มีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
- มีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  

 

 ๓. กิจกรรม “การสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

- มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน และพวกพ้อง 
- มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๔. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๔ 
ช่องทาง 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สาสมารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

๒.๔ การสร้างความโปร่งใสใน
การบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน ฯ 

๑. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ และ
การบริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

- สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารระให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจ ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีการทุจิตคอร์รัปชั่น 
 

 

 ๒. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร 

- ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริหารงาน การให้บริการ
สาธารณะที่มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๒.๕ มาตรการการใช้ดุลพินิจ 
และใช้อ านาจหน้าที่ ให้ เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านที่
ดี 

๑. กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ประชาชนได้รับความอ านวยสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ มีความ
คล่องตัวสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
- สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

 ๒. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 

- ประชาชนได้รับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วการปฏิบัติราชการมี
มาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามมารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

 

๒.๖ มีการกระจายอ่านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน
หรือการด่าเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อ่านาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. มาตรการมอบอ านาจการอนุมัติ 
อนุญาต สั่ งการ เ พ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- การบริหารราชการ การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวก และการบริการประชาชน/บริการสา
ธารระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ๒. มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- ร้อยละของเป้าหมายได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  

 

 

 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๓. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.
๒๕๒๒ 

- มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

 ๔. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์ 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
- ประชาชนเกิดความพึงพอใจได้รับความสะดวก และลดการผูกขาด
อ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

๒ . ๗ ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการด่าเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
เชิดชู พ่อดี เ ด่น ในต าบล สากอ ตาม
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระปรมิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ฯ 

- ประชาชนไดเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี 
- พ่อดีเด่นได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ 

 

 ๒. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
เชิญชูแม่ดี เด่น ในต าบลสากอ ตาม
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ “วันแม่แห่งชาติ” 

- ประชาชนได้เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
- แม่ดีเด่นในต าบลสากอได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

 

 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๓. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ฯ 

- พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 

 

๒.๘ การยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 

๑. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

- สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตา 
กล้าหาญ” มุ่งท าความดีเพ่ือส่วนร่วม สร้างความปลอดภัยให้อยู่คู่กับ
สังคมไทยตลอดไป 

 

๒.๙ การยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ด่ า ร งตนตามหลั ก เศรษฐกิ จ
พอเพียง 

๑. กิจกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน
ตามหลัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ มีความภาคภูมิใจ เป็นการสร้างขวัญ และ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 

 

๒.๑๐ มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
การทุจริต 

๑. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

- ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) และบุคลากร มีการจัดท าข้อตกลง
ปฏิบัติราชการ เพื่อไปสู่การยึดถือและปฏิบัติ 
- เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

 

 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๒. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ 

- หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีการปฏิบัติราชการตามกรอบ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
- หน่ วยงานระดับส านั ก /กอง/ฝ่ าย  มีการปฏิบั ติ ร าชการที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามทีก าหนด 

 

๒.๑๑ มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการจังหวัดอ่าเภอ
ที่ได้ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการ ฯ 

- มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือได้รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
- เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

 ๒. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบทั้ งหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ควบคุม ดุแล การปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 

๒.๑๒ ด่าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด่าเนินการให้เป็นไป
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ก ร ณี มี เ รื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร ฯ 

๑. กิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ก าหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบ เกี่ ย วกั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน 

- มีการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามแนวทางความร่วมมือกับ
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๒. มาตรการ “การด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ ฯ 

- ไม่มีเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริต และประพฤตมิชอบ 
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ 

 

(๓.) การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ ฯ 

๑. มาตร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 

 ๒. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลสากอ”  

-มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต่าบลสา
กอณท่ีท่าการองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 
- มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้ส่าหรับอ่านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน 
- มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๓. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540” 

- จ่านวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 
 

 

๓.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคา
ก ล า ง  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน ฯ 

๑. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 

- ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ
เผยแพร่ 

 

 ๒. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 

- - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส่าคัญของทางราชการประชาชนมี
โอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ
ท่าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๓.๓ มีการปิดประกาศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

๑ .  ม า ต ร ก า ร “จั ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง ที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ” 

- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานมีหลากหลาย 
- ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
- ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

 

๓.๔ มีการรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน - มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส่าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนา
ชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
- ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละ
ชุมชน 
- ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพ่ือน่ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต่าบล 
- ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 ๒. กิจกรรมการด่า เนินงานศูนย์ รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลสากอ 

- มีสถิติจ่านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ่าสัปดาห์/ประจ่าเดือนท่า
ให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่
ร่วมกัน 

ฯลฯ 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๓.๕ มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

๑ .  ม า ต ร ก า ร ก่ า ห น ด ขั้ น ต อ น /
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

- องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค่าปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในต่าบลสากอ 
- การด่าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ มีขั้นตอน/กระบวนการและ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอได้มีการปฏิบัติตามข้อก่าหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ก่าหนดไว้อย่าง
สม่่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
- การด่าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก่าหนด 

 

๓.๖ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลั กษณ์ อักษร ให้ป ระชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่องระยะเวลาและผล
การด่า เนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

๑. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร่าคาญ
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการเหตุร่าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ ได้น่ากระบวนการมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดการเหตุร่าคาญไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันท่าให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ประชาชนต่าบลสากอมีหลักประกันที่ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับ
บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ฯลฯ 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 ๒.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อ เท็ จจริ ง ให้ ผู้ ร้ อง เรี ยน /ร้ อ งทุกข์
รับทราบ 

- การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย 
- ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 ๓. กิจกรรมแจ้งเบาะแสร้องเรียนการ
ทุจริต 

- เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
- ประชาชนตื่นตัวเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนมีความเป็นอิสระและเข้มแข็ง
ด้วยตัวเองสามารถร่วมมือกับรัฐอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี 
- ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการกระท่าหรือการ
ละเว้นการกระท่าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันและปราบปราม
ทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการท่าให้ทุกคนรู้เท่าทันปัญหาสถานการณ์และภัย
ร้ายจากคอร์รัปชั่นที่ก่าลังเกิดขึ้นท้ังในภาครัฐและเอกชน 
- ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือ
การเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชั่นและได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 

 

 

 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๓.๗ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่ ว นร่ วมบริ หา รกิ จการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มาตรการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท่าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต่าบลสากอ 

- องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่าง
หรือจัดท่าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลสา
กอและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต่าบลเ พ่ือใช้ เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอด้วย
ความถูกต้องโปร่งใสสุจริตและให้ความส่าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

 ๒. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต่าบลประจ่าปี 

- ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมี
ส่วนร่วมตระหนักถึงความส่าคัญของการกระจายอ่านาจและเป็นการ
สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 

 ๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูร
ณาการการจัดท่าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนในเขตต่าบลสากอ 

- ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุน
บุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชน
คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีเอ้ืออาทรต่อกันได้
รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมใน
การท่างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 

 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๓.๘ การด่าเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

๑. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด่าเนินงานและตรวจสอบการ
ด่าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 
- ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมี
ส่วนร่วมและตรวจสอบการด่าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

๓.๙ การด่าเนินการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต่าบลสา
กอ 

- ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

 ๒. มาตรการตรวจสอบโดคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 

- เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอหรือโครงการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท่าให้องค์การบริหารส่วนต่าบล
สากอมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

(4)การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการ
ปฏิบั ติ ร าชกา รขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก่าหนด 

๑. มาตรการจัดท่าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ่าปี 

- บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
- ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
- การใช้ทรัพยากรของส่านัก/กอง/หน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด 

 
 

 

 ๒. การจัดท่ารายงานการควบคุมภายใน - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

- ลดโอกาสความผิดพลาดป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
- เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

๔.๒ มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายในโดยด่าเนินการให้
มีการจัดท่าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผล
กา รติ ด ต า มกา ร ปฏิ บั ติ ต า ม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้ก่ากับดูแล 

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- การด่าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 
- มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
สามารถน่าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 

ฯลฯ 
   

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

 
 

๒. มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต่าบล
สากอ 

- ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน่าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ไปด่าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
- มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับดูแลภายในเวลาที่ก่าหนด 

 

๔ . ๓  ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กา รป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า รบ ริ ห า ร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ด่าเนินการได้ 
 

๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบก่ากับดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ งการ
โอนย้าย 

- ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก่ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายเสริมสร้างบทบาทของประชาชน
ในการตรวจสอบระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นต่อเนื่องและยั่งยืน 
- ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจระบบการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของทุกภาคส่วนรวมทั้งการก่าหนด
นโยบายเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการและประชาชนตลอดจน
ภาคส่วนต่างๆได้อย่างดี 
10.3 ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจระบบการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

ฯลฯ 
 

 

 
 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

4.๔ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบก่ากับดูแลการ
บริ หารงบประมาณการรั บ -
จ่ายเงินการหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

- มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
- มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
 

 

 ๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการรับการจ่ายและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลสากอ 

- มีการด่าเนินงานตามวิธีการด่าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอท่าให้เกิดความโปร่งใสในการรับ
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 
 

 

๔.๕ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบก่ากับดูแลการ
จัดหาพัสดุ 

๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอมีความโปร่งใส
โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 

 

 ๒. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบทบาท
และหน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้าง 

- คณะกรรมการตรวจการจ้างท่าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบพ.ร.บ. ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 
 



แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

๔.๖ การส่ ง เสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก่าหนดไว้ 

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลสากอ 

- คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอได้
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554  
- เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติสภาต่าบลและองค์การ
บริหารส่วนต่าบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
- ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
- คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ มี
ความรู้ความเข้าใจมิให้ด่าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส่าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

 

 

 
 



 
แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

4.๗ การส่ง เสริมสมาชิกสภา
ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี บท บา ท ใ นก า ร
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและ
วิ ธี ก ารที่ กฎหมายระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องได้ก่าหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

๑. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้ มี บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ เกิดแนวทางการบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมาภิบาล 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ มีจิตส่านึกที่ดีเรื่องหน้าที่
ในการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วน
ต่าบลสากอ 
 

 

๔.๘ การเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บู รณากา รทุ กภ าคส่ ว น เ พ่ื อ
ต่อต้านการทุจริต 

๑. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 

- คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและ
สามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได ้
- มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วย
เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นในระดับต่าบล 
 

 

 ๒. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

- จ่านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
- น่าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด่าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
 

 

 

 

 

 



 
แผนการด าเนนิงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

ผลการด าเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ 

หมายเหตุ 

4.๙ การบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๑. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

- ท่าให้เกิดแกนน่าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของ
ท้องถิ่น 
- ท่าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส่านึกและตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาการทุจริต 
- ท่าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต่าบลสากอ 

 

    

    

 

 

 

 

 

 



 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๑. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ 

๕๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ 

๕๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๓. โครงการอบรมคุณธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ 

๕๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๔. กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความสุจริต - ๒๕๖๓ 

            

 
 

 

 



 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๒.)การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

๕๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๒. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต” ๕๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

(๓.)สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

๓๐,๐๐๐.- ๒๕๖ภ 

            

๒. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

 
 

 

 



 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒การสร้างจิตส่านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.)การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
๑. มาตรการ “ส่งเสริมสร้างการป้องกันปราบปราม
การทุจริต” 

- ๒๕๖๓ 

            

(๒.)การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
๑. โครงการสนับสนุนการลดปริมาณขยะอินทรีย์ตั้งแต่
ต้นทาง “การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารขยะอินทรีย์” 

๓๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูล
ฝอยส่าหรับประชาชนต่าบลสากอ ๓๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๓. โครงการปลูกต้นไม้เ พ่ือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ ๕,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

 
 

 

 

 



 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒การสร้างจิตส่านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินน้ าและ
สิ่งแวดล้อม ๓,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๕. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ อ่าเภอสุไหงปาดี 
จังหวัดนราธิวาส 

- ๒๕๖๓ 

            

๖. โครงการจัดหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

- ๒๕๖๓ 

            

(๓.) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้ า งศักยภาพของ
ประชาชนต าบลสากอพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

 
 

 

 

 



 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
๑. โครงการฝึกอบรมเยาวชนประชาชนเข้าค่าย
คุณธรรมและจริยธรรม 

๕๐,๐๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

๒. โครงการฝึกอบรมต้นกล้าสายพันธ์ดี “โตไปไม่โกง” 

- ๒๕๖๓ 

            

(๒.) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๒๕๖๓ 

            

(๓.) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
๑.โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้กับ
เยาวชนในพ้ืนที่ต าบลสากอ 

๒,๕๐๐.- ๒๕๖๓ 

            

 
 

 

 



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.) การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
๑. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- ๒๕๖๓ 

            

 
 

มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.) การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการ
มอบหมายงาน 
๑. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
สากอและหัวหน้าส่วนราชการ 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน” - ๒๕๖๓ 

            

 



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(2.) สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
๑.กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” - ๒๕๖๓ 

            

๔. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง - ๒๕๖๓ 

            

๓. สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชนเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๑. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

- ๒๕๖๓ 

            



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- ๒๕๖๓ 

            

 

มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๓มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.)มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยณที่ท าการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๑. กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ - ๒๕๖๓ 

            

 

 



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๓มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๒.)มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ งอนุญาตอนุ มัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๑. มาตรการการมอบอ่านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. มาตรการมอบอ่านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ต่าบล - ๒๕๖๓ 

            

๓. มอบอ่านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

 
- ๒๕๖๓ 

            

๔. มาตรการการออกค่าสั่ งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต่าบลปลัดองค์การบริหารส่วน
ต่าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 

- ๒๕๖๓ 

            

 

 

 



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด่าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.)มีการยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูพ่อดีเด่นใน
ต่าบลสากอ ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” 

๑,๕๐๐ ๒๕๖๓ 

            

๒. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูแม่ดีเด่นใน
ต่าบลสากอ ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา 
“วันแม่แห่งชาติ” 

๑,๕๐๐ ๒๕๖๓ 

            

๓.  โครงการ เชิ ดชู เ กี ย รติพนั ก งานส่ วนต่ าบล
ลูกจ้างประจ่าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต่าบลสากอ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
 

๑,๕๐๐ ๒๕๖๓ 

            

(2.)ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
๑. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

๑,๕๐๐ ๒๕๖๓ 

            

 

 



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด่าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๓.)การยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑,๕๐๐ ๒๕๖๓ 

            

 
 

มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.) ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
องค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑. มาตรการ “จัดท่าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

- ๒๕๖๓ 

            

๑. กิจกรรม “การจัดท่าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ” - ๒๕๖๓ 

            

 

 

 



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๒.) มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัดอ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด่าเนินการตามอ่านาจหน้าที่ เ พ่ือการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลสากอ 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” - ๒๕๖๓ 

            

(๓ . )  ด า เนินการ ให้ มี เ จ้ าหน้ าที่ ที่ รั บผิ ดชอบ
ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายกรณี มีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๑. กิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนก่าหนด
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- ๒๕๖๓ 

            

 

 

 



 
มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. มาตรการ “ด่าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ่านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- ๒๕๖๓ 

            

 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ่านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(1.)จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ” - ๒๕๖๓ 

            

 

 

 



 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ่านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540” - ๒๕๖๓ 

            

(๒.) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการ
จัดหาพัสดุการค านวณราคากลางรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ 
๑. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่าคัญและ
หลากหลาย” 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลังพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต่าบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 

- ๒๕๖๓ 

            

(๓.) มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
๑. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ” 

- ๒๕๖๓ 

            

 

 

 



 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑ . )  มีกระบวนการรับฟั งความคิด เห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่ จะ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. กิจกรรมการด่าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ - ๒๕๖๓ 

            

(๒.) มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. มาตรการก่าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 

- ๒๕๖๓ 

            

(๓.) มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่องระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร่าคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ๒๕๖๓ 

            

 

 



 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ - ๒๕๖๓ 

            

๓. กิจกรรมแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริต 

- ๒๕๖๓ 

            

 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(1.)ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท่า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต่าบลประจ่าปี - ๒๕๖๓ 

            

๓. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการ
จัดท่าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตต่าบลสากอ - ๒๕๖๓ 

            



 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๒.)ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหา
พัสดุ 
๑. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- ๒๕๖๓ 

            

(๓.) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 
 

- ๒๕๖๓ 

            

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก่าหนด 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.)มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
๑. มาตรการจัดท่าแผนการตรวจสอบภายในประจ่าปี 

- ๒๕๖๓ 

            

 

 



 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก่าหนด 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. การจัดท่ารายงานการควบคุมภายใน 

- ๒๕๖๓ 

            

(๒.) มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดย
ด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ - ๒๕๖๓ 

            

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด่าเนินการได้ 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(1.)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
โอนย้ายข้าราชการพนักงานลูกจ้าง 
๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ก่ากับดูแลการบริหารงานบุคคลฯ 

- ๒๕๖๓ 

            



 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด่าเนินการได้ 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๒.) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๑. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับการจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 

- ๒๕๖๓ 

            

(๓.) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ก ากับดูแลการจัดหาพัสดุ 
๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- ๒๕๖๓ 

            

๒. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทและหน้าที่
ของกรรมการตรวจการจ้าง - ๒๕๖๓ 

            

 

 
 
 
 
 



 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
ไว้ 
๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่าหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลสากอ 

- ๒๕๖๓ 

            

(๒.) ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
๑. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- ๒๕๖๓ 

            

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(๑.) การส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
๑. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

- ๒๕๖๓ 

            

 



 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ ปีงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต - ๒๕๖๓ 

            

(๒.) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- ๒๕๖๓ 

            

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


