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  การทุจริตเป�นปญหาใหญ�ของสังคมไทยมาเป�นเวลานาน  และฉุดรั้งความเจริญก#าวหน#า           
การพัฒนาศักยภาพ  และขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันได#ทวีความรุนแรงข้ึน 
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เพ่ือร�วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู�ไปพร#อม ๆ กัน โดยการปลูกฝง
ความซ่ือสัตย8สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือ คสช. ได#มีคําสั่งท่ี 69/2557 
เรื่อง มาตรการปAองกัน และแก#ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐ 
กําหนดมาตรการ หรือแนวทางแก#ไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ�งเน#นการสร#างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนในการตรวจสอบ เฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให#เกิด 
การทุจริตได# เพ่ือให#การดําเนินการดังกล�าวบรรลุผลไอย�างเป�นรูปธรรม องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน จึงได#จัด
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ภายใต#ยุทธศาสตร8ชาติว�าด#วยการปAองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 -2564) ข้ึน 
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ส"วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน 
  การวิเคราะห8ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน มีวัตถุประสงค8
เพ่ือต#องการบ�งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู�ในองค8กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน�วยงานท่ีอาจเก่ียวข#องกับการกระทําการทุจริต เพ่ือพิจารณาว�าการควบคุม 
และการปAองกันการทุจริตท่ีมีอยู�ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
  การทุจริตในระดับท#องถ่ิน พบว�าปจจัยท่ีมีผลต�อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท#องถ่ิน 
ได#แก�การกระจายอํานาจลงสู�องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน แม#ว�าโดยหลักการแล#วการกระจายอํานาจ 
มีวัตถุประสงค8สําคัญเพ่ือให#บริการต�างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต#องการของชุมชนมากข้ึน  
มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต�ในทางปฏิบัติทําให#แนวโน#มของการทุจริตในท#องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช�นเดียวกัน 
 
 1.1.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข+องกับการทุจริต 
  1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552:12-9) อธิบายถึงแนวคิด
ทฤษฎีในการศึกษาด#านการทุจริตท่ีนิยมอ#างอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald 
R Cressey ในทศวรรษ 1980 ท่ีว�าการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูงหากมีเหตุการณ8หรือปจจัยเสี่ยงการทุจริต
เกิดข้ึนท้ัง 3 ด#าน คือ 
   1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผู#ทุจริตมีความกดดัน
หรือมีแรงจูงใจให#กระทําทุจริตซ่ึงอาจเกิดจาก 
    (1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช�น กิจการกําหนดวัตถุประสงค8 
และเปAาหมายโดยใช#ตัวชี้วัดผลลัพธ8ทางการเงินระยะสั้น เช�น ยอดขาย ผลกําไร ฯลฯ สูงเกินไป และหากไม�ได#
จะถูกลงโทษ มักเป�นความกดดันให#ทุจริตโดยการแก#ไขรายงานและตัวเลขบัญชี 
    (2) ความกดดันและแรงจูงใจส�วนตัว เช�น ความเดือนร#อนทางการเงิน
เฉพาะหน#าหรือจากอุปนิสัยส�วนตัว เช�น ติดการพนัน สุรุ�ยสุร�าย หรือเป�นคนฉลาดชอบความท#าทาย เป�นต#น 
   1.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได#แก� โอกาสในการกระทําทุจริต
โอกาสท่ีจะปกปoดการกระทํา และโอกาสท่ีจะแปลงสภาพทรัพย8สินท่ีได#จากการทุจริต โอกาสในการกระทําผิด
เกิดจากจุดอ�อนในการควบคุมภายในท่ีจะปAองกันและค#นพบการทุจริตให#ทันกาล การควบคุมแบบปAองกัน  
เช�น ขาดการแบ�งแยกหน#าท่ีท่ีมีความเสี่ยงต�อความเสียหายขององค8กรท่ีมีสาระสําคัญ การละเมิดหรือยกเว#น
การควบคุมไม�ต#องได#รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข#าถึงทรัพย8สินสภาพคล�อง และระบบสารสนเทศ
สําคัญ ส�วนการควบคุมแบบค#นพบ เช�น ไม�มีระบบร�องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ทําให#สามารถ        
ทําความผิดได#โดยไร#ร�องรอย หรือตรวจพบยาก ไม�มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือค#นพบได#ในเวลา 
เกิดจริง ไม�มีการตรวจนับทรัพย8สิน และการกระทบยอดบัญชีสําคัญทุกเดือน เป�นต#น 
   1.3 มีข#ออ#างหรือเหตุผลท่ีทําให#ผู#กระทํามีความรู#สึกดีข้ึน (Rationale) เช�น อ#างด#าน 
ความจําเป�นเดือดร#อนส�วนตัว อ#างว�าเป�นประเพณีทางธุรกิจ ไม�ทราบว�าเป�นความผิด เพราะเป�นสิ่งท่ีใครๆ  
ก็ทําหรืออ#างว�าทําเพ่ือประโยชน8ส�วนรวม เช�น ตกแต�งงบการเงินให#กําไร เพ่ือให#ผู#ถือหุ#นพอใจเพราะได#รับ 
เงินปนผล และราคาหุ#นสูง หรืออ#างว�าทําเพ่ือไม�ให#กิจการล#มละลาย เป�นต#น 
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 1.1.3 ลักษณะการทุจริตขององค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน จําแนกเปFน 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด#านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ#าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�
เกิดจากการละเลยขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
  2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู#ความเข#าใจและ          
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ8ให#ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย        
ในการตรวจสอบจากภาคส�วนต�างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท#องถ่ิน 
 

 1.1.4 สาเหตุและปIจจัยท่ีนําไปสู"การทุจริตขององค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน 
  1) โอกาส แม#ว�าในปจจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข#องกับการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างท่ีทําให#เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึน            
จากการบังคับใช#กฎหมายท่ีไม�เข#มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน#าท่ีโดยเฉพาะข#าราชการ
ระดับสูงก็เป�นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให#เกิดการทุจริต 
  2) ส่ิงจูงใจ เป�นท่ียอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ�งเน#นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําให#คนในปจจุบันมุ�งเน#นท่ีการสร#างความร่ํารวย ด#วยเหตุนี้จึงเป�นแรงจูงใจให#เจ#าหน#าท่ีมีแนวโน#มท่ีจะทํา        
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร"งใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ#อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย  ท่ีทําให#การทุจริตกลายเป�นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร�งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป�นการยากท่ีจะเข#าไปตรวจสอบการทุจริต       
ของบุคคลเหล�านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได#แก� การจัดซ้ือ-จัดจ#าง เป�นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข#องเป�นห�วงโซ�ผลประโยชน8ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให#สินบน 
แก�เจ#าหน#าท่ีเพ่ือให#ตนเองได#รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได#แก�  
การผูกขาดในโครงการก�อสร#างและโครงสร#างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การได+รับค"าตอบแทนท่ีไม"เหมาะสม รายได#ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป�น
ปจจัยหนึ่งท่ีทําให#ข#าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต#องการท่ีจะมีสภาพความเป�นอยู�ท่ีดีข้ึน  
ทําให#เจ#าหน#าท่ีต#องแสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได#พิเศษ” ให#กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย8สุจริตเป�นคุณธรรมท่ีได#รับ 
การเน#นเป�นพิเศษถือว�าเป�นเครื่องวัดความดีของคน แต�ในปจจุบันพบว�าคนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัว
บาปน#อยลง และมีความเห็นแก�ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต�ประโยชน8ส�วนตนเป�นท่ีต้ังมากกว�าท่ีจะยึดผลประโยชน8
ส�วนรวม 
  7) มีค"านิยมท่ีผิด ปจจุบันค�านิยมของสังคมได#เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย8
สุจริต  เป�นยกย�องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป�นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน�งหน#าท่ีการงานสูง ด#วยเหตุนี้  
ผู#ท่ีมีค�านิยมท่ีผิดเห็นว�าการทุจริตเป�นวิถีชีวิตเป�นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป�นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป�น 
คนฉลาด ย�อมจะทําการทุจริตฉ#อราษฎร8บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อ
กฎหมายของบ#านเมือง 
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1.๒ หลักการและเหตุผล           

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอร8รัปชั่นในประเทศไทยถือเป�นปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี 
ความรุนแรง และสลับซับซ#อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว#าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ  
เป�นปญหา ลําดับต#น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด#านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคส�วน ในสังคมไทย ไม�ว�าจะเป�นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน        
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว�าเป�นองค8กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร8รัปชั่นและมักจะปรากฏข�าวการทุจริต       
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู� เสมอ ซ่ึงได#ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและ          
ความศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วนท#องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให#ภาพลักษณ8ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร8รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล#องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ8คอร8รัปชั่น (Corruption Perception 
Index – CPI) ซ่ึงเป�นเครื่องมือท่ีใช#ประเมินการทุจริตคอร8รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค8กรเพ่ือความโปร�งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว�า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว�างปR ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
อยู�ท่ี ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปR ๒๕๕๘ อยู�อันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก 
และเป�นอันดับท่ี ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต# รองจากประเทศสิงคโปร8และประเทศมาเลเซีย  
และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยปR ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปR ๒๕๕๘ ได#ลําดับท่ี ๑๐๑          
จาก ๑๗๖ ประเทศ1 ซ่ึงสามารถสะท#อนให#เห็นว�าประเทศไทยเป�นประเทศท่ีมีปญหาการคอร8รัปชั่นอยู�ใน
ระดับสูง  

 ยุทธศาสตร8ชาติว�าด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช#อยู�เป�นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปR 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปR  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ� งสู�การเป�นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป�นสังคมมิติใหม� ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได#รับความร�วมมือจากฝ{ายการเมือง 
หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ8รักษาผลประโยชน8ของชาติและประชาชนเพ่ือให#ประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิในด#านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน8                 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต+านทุจริต” มีเปAาหมายหลักเพ่ือให#ประเทศไทยได#รับการประเมิน       
ดัชนีการรับรู#การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น#อยกว�าร#อยละ ๕๐ ในปR พ.ศ. ๒๕๖๔      
ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได#นั้น การบริหารงานภาครัฐต#องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ#าหน#าท่ีของรัฐ
และประชาชนต#องมี พฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป�นอยู�ในปจจุบัน ไม�ใช#ตําแหน�งหน#าท่ีในทางทุจริตประพฤติ       
มิชอบ โดยได#กําหนดยุทธศาสตร8การดําเนินงานหลักออกเป�น ๖ ยุทธศาสตร8 ดังนี้   

 ยุทธศาสตร8ท่ี  ๑  สร#างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร8ท่ี  ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต#านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร8ท่ี  ๓  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร8ท่ี  ๔  พัฒนาระบบปAองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร8ท่ี  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร8ท่ี  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู#การทุจริต (Corruption Perception Index 

: CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให#การดําเนินการขับเคลื่อนด#านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เป�นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป�นไปตามเจตนารมณ8ของยุทธศาสตร8ว�าด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได#ตระหนักและให#ความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการท่ีมีความโปร�งใส สร#างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให#เกิดในสังคมอย�างยั่งยืน จึงได#ดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)  

                                                           

1
 จาก Website https://www.transparency.org/country/THA 



          ห น+ า  | 7 

    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด#านการปAองกันและปราบปรามการทุจริตผ�านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ต�าง ๆ ท่ีเป�นรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค8และ 
เปAาหมายของการปAองกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท#จริง 

 สํานักงาน ป.ป.ช. ได#รวบรวมสถิติการกล�าวหาเจ#าหน#าท่ีของรัฐในสังกัด อปท.ว�ากระทํา 
การทุจริตต้ังแต�ปRพ.ศ. 2551 – 2560 รวม 10 ปR พบว�าบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู#บริหารท#องถ่ิน
สมาชิกสภาท#องถ่ิน พนักงานท#องถ่ิน ถูกกล�าวหาว�ากระทําการทุจริต รวมท้ังสิ้น 24,791 เรื่อง มีผู#ถูกกล�าวหา 
13,501 ราย ถูกกล�าวหาว�าทุจริตมากท่ีสุดดังตาราง 

 
ลําดับ หน"วยงาน ถูกกล"าวหาว"ากระทําการทุจริต/เรื่อง 

1. องค8การบริหารส�วนตําบล 12,789 
2. เทศบาลตําบล 7,350 
3. เทศบาลเมือง 1,818 
4. องค8การบริหารส�วนจังหวัด 1,275 
5. กรุงเทพมหานคร 879 
6. เทศบาลนคร 626 
7. เมืองพัทยา 54 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการกล�าวหาว�ากระทําการทุจริต(2551-2560) 
ท่ีมา : ศูนย$ประมวลข'อมูลสํานักงาน ป.ป.ช.  (ข'อมูล วันท่ี 4 กันยายน 2561) 
 

 จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร#างกลไกการปAองกันการทุจริตใน อปท.  
ได#สะท#อนสภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตใน อปท. ซ่ึงสามารถแบ�งสภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริต 
ใน อปท. ได#ดังนี้ 

 1. สภาพหรือลักษณะปIญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการทุจริตด+านงบประมาณ การทําบัญชี  
การจัดซ้ือจัดจ+างและการเงินการคลัง 

 ส�วนใหญ�พบว�ากระบวนการทุจริตใน อปท. เก่ียวกับด#านงบประมาณ การทําบัญชี 
การจัดซ้ือจัดจ#าง และการเงินการคลัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ี อปท. ละเลยไม�ปฏิบัติหรือไม�ทําตามระเบียบฯ 
และอ#างว�าไม�ทราบเก่ียวกับ เรื่องท่ีมีการให#จัดทํา และไม�จัดทําซ่ึงเม่ือพิจารณาจากการวิเคราะห8ข#อมูล 
ในส�วนเรื่องท่ีกลุ�ม อปท. ไม�จัดทําอันเป�นผลก�อให#เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย�างเช�น 

 1) อปท. ไม�ทําทะเบียนยืมเงิน ร#อยละ 14  
 2) อปท. ไม�ทําบัญชีคุมรายรับรายจ�ายพัสดุให#เป�นปจจุบัน ร#อยละ 12  
 3) อปท. ไม�มีการทําหลักฐานในการเบิกจ�ายพัสดุ ร#อยละ 13  
 4) อปท. ไม�มีการทําการลงบัญชีรายรับรายจ�าย ร#อยละ 11  
 5) อปท. ไม�มีการทํารายงานแสดงรายรับรายจ�ายและงบทดลองเป�นรายเดือน ร#อยละ 15  
 6) อปท. ไม�มีการแต�งต้ังเจ#าหน#าท่ีตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ#าหน#าท่ีตรวจสอบพัสดุ

ประจําปR ร#อยละ 12  
 7) อปท. ไม�จัดให#มีการแต�งต้ังผู#แทนชุมชน หรือผู#แทนประชาคมเข#าร�วมเป�นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือจัดให#มีก็เป�นการแต�งต้ังคนหน#าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ#าง ร#อยละ 6  
 8) อปท. ท่ีสมาชิกสภาท#องถ่ิน หรือผู#บริหารท#องถ่ิน มีญาติมารับเหมาเก่ียวกับการจัดซ้ือ     

จัดจ#างใน อปท. ร#อยละ 11.5  
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 9) อปท. ได#แต�งต้ังประชาชนเข#ามาเป�นกรรมการจัดซ้ือจัดจ#าง ตรวจรับงานจ#างบางส�วน  
ร#อยละ 34.7 ยังไม�เป�นท่ียอมรับของประชาชนและทุกฝ{าย 

 
 2. สภาพหรือลักษณะปIญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ข#อมูลตัวเลขจากการสํารวจพบว�า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู#บริหารท#องถ่ิน 

และสมาชิกสภาท#องถ่ินบางส�วน ปรากฏว�า ร#อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ#องมาเป�นผู#รับเหมาการจัดซ้ือจัดจ#าง    
ท่ีมีการเอ้ือประโยชน8ให#พวกพ#องหรือกลุ�มญาติของตัวเอง 

 ร#อยละ 35 บุคคลท่ีเป�นพนักงานท#องถ่ิน กับผู#บริหารท#องถ่ินซ่ึงบางส�วนใช#ตําแหน�งของตน
แสวงหาผลประโยชน8 

 ร#อยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได#แล#วไม�ส�งคลัง หรือว�ามีการแก#ไขหลักฐาน
การเงิน 

 ร#อยละ 7 บุคลากรและผู#บริหารท#องถ่ินบางส�วนมีการจ�ายเงินของการคลังโดยไม�มีหลักฐาน 
เช�น การเขียนเติมจํานวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค�าขยะ เก็บเงินมาแล#วก็ไม�นําส�งให#คลัง 
ซ่ึงเม่ือมีการกระทําอย�างเป�นประจํา หรือบางทีพอเก็บเงินได#มากๆ ก็ไม�นําส�งหรือมีการหนีไป หรือส�วนหนึ่ง
เจ#าหน#าท่ีคลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการนําของหลวงหรือของทางราชการไปใช#เป�นการส�วนตัว ตลอดจน 
การปoดบังข#อมูลข�าวสารแก�ประชาชน 

 3. สภาพหรือลักษณะปIญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากช"องว"างของระเบียบและกฎหมาย
  ในส�วนช�องว�างของกฎหมายและระเบียบต�างๆ มุ�งวิเคราะห8ระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสร#างของ อปท. เอง ซ่ึงผู#ให#ข#อมูลส�วนใหญ� ระบุว�า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม�ท่ัวถึง 

 ร#อยละ 14.3 ตอบว�า กฎหมายเปoดช�องว�างให#มีการทุจริตได# โดยมีการให#สังเกตโครงสร#าง 
อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ปR 2540 และในกฎหมาย อปท. ให#ผู#บริหารท#องถ่ินมีความเข#มแข็งเพ่ือให#อยู�ใน 
ตําแหน�งตลอด 4 ปR ซ่ึงในกรณีท่ีสมาชิกสภาท#องถ่ิน เป�นทีมเดียวกับผู#บริหาร อปท. ท้ังหมดก็จะเป�นช�องทาง 
ให#ทุจริตได# เพราะระบบถ�วงดุลขาดความเข#มแข็ง 

 4. สภาพหรือลักษณะปIญหาของการทุจริตท่ีเกิดการขาดความรู+ความเข+าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม 

 จากการศึกษาค#นคว#าพบว�ามีบาง อปท. ท่ีมีขนาดเล็ก มีพนักงานท#องถ่ินท่ีได#บรรจุเข#า 
รับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาต้ังแต�ระดับ ปวช. ข้ึนไป และผ�านการนิเทศงานมาน#อยหรือไม�มีความรู# 
เฉพาะด#านดีพอ เช�น ความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับการกําหนดราคากลาง หรือการจัดซ้ือจัดจ#างตามระเบียบ 
และส�วนหนึ่ง พบว�าหัวหน#าส�วนการคลังไม�ได#มีความรู#ทางด#านการพัสดุในทางปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติไปก็มี          
ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท. ขาดความรู#ความเข#าใจโดยเฉพาะ
เจ#าหน#าท่ีของ อบต.กับเทศบาลตําบล ท่ียกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนส�วนหนึ่งผู#บริหารท#องถ่ิน 
และพนักงานท#องถ่ินมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน8โดยอาศัยช�องโหว�ของกฎหมายแสดงให#เห็นถึง 
การไม�มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู#บริหารท#องถ่ินและเจ#าหน#าท่ีของ อปท. ท่ีขาดความรู#ความเข#าใจ 
ในหลักการบริหารท#องถ่ิน ข#อกฎหมาย กฎระเบียบ ข#อบังคับ คําสั่งต�าง ๆจําเป�นต#องมีการเพ่ิมพูนความรู#และ
ควรรู#เพราะถ#าบางส�วนไม�มีความรู#ความเข#าใจเป�นผลทําให#ปฏิบัติเก่ียวกับระเบียบผิดพลาดได# 
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 5. สภาพหรือลักษณะปIญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ�ให+ประชาชน

ทราบ 
 จากการศึกษาค#นคว#า พบว�า มี อปท. ส�วนหนึ่งไม�ชี้แจงประชาสัมพันธ8เก่ียวกับข#อมูลข�าวสาร

ของ อปท. ต�างๆ ให#ประชาชนทราบ เช�น  
 ร#อยละ 15 ไม�แจ#งงบประมาณของ อปท. ให#ประชาชนทราบและไม�ส�งข�าวสารทางราชการ 

ให#ประชาชนทราบ 
 ร#อยละ 8 ไม�มีการประกาศในช�องทางการสื่อสารให#ประชาชนทราบในการดําเนินงาน

โครงการและกิจกรรมต�างๆ ไม�มีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณให#ชาวบ#านทราบเช�นกัน 
  ร#อยละ 75.6 บุคลากรใน อปท. ไม�ทราบว�า ปจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชี 
มีจํานวนเท�าไร 

 6. สภาพหรือลักษณะปIญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส"วนต"าง ๆ  

 จากการศึกษาพบว�าผู#ตรวจสอบ อปท. ท่ีเป�น สตง. เพียงหน�วยงานเดียวมีกําลังคนไม�เพียงพอ 
และ สตง.ส�วนกลาง มีกําลังคนเพียงแต�ไม�สามารถลงไปตรวจได#ทุกพ้ืนท่ี ท่ีกระทําได#ก็เป�นเพียงเป�นการสุ�มตัวอย�าง
เท�านั้น ในส�วนของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็เช�นเดียวกัน จึงมีข#อเสนอให#ท้ัง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช. 
จังหวัด และให#จัดต้ังอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส�วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. มักพบว�า
ผู#บริหารท#องถ่ินของ อปท. ไม�ควบคุมดูแลเจ#าหน#าท่ีให#ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข#อบังคับต�างๆ  
อย�างเคร�งครัด และฝ{ายสภาท#องถ่ินของ อปท. ท่ีต#องทําหน#าท่ีเป�นฝ{ายกํากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบ 
การทํางานของฝ{ายบริหารของ อปท. ให#ถูกต#องเหมาะสม เพ่ือประโยชน8ของประชาชน แต�กลับพบว�าปจจุบัน
ฝ{ายสภาท#องถ่ิน โดยส�วนใหญ�กับกลายเป�นกลุ�มเดียวกับผู#บริหารท#องถ่ิน จึงทําให#สมาชิกสภาท#องถ่ินเข#าไป 
มีส�วนร�วมในการตรวจสอบผู#บริหารท#องถ่ินได#น#อย 

 7. สภาพหรือลักษณะปIญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพล  
 จากการศึกษาพบว�าใน อปท. บางแห�งยังมีอิทธิพลหรืออํานาจท่ีส�งผลให#เกิดการทุจริตได# 

โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝ{ายการเมืองท่ีครอบงํา หรือสามารถให#คุณให#โทษต�อเจ#าหน#า ท่ี 
หรือข#าราชการท#องถ่ินตลอดจนการใช#อิทธิพลข�มขู�หรือกีดกันผู# เสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับให#             
ผู#มีส�วนเก่ียวข#องตรวจรับงานโครงการต�างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท#องถ่ินไม�กล#าท่ีจะให#การเป�นพยาน 
เพ่ือเอาผิดกับผู#ทุจริต และส�วนหนึ่งวัฒนธรรมท่ีฝงรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช�น ความเกรงกลัว
อิทธิพลการนับถือผู#มีบารมี การสํานึกบุญคุณของผู#มีพระคุณ สิ่งเหล�านี้ทําให#ผู#บริหารท#องถ่ินใช#อํานาจหน#าท่ี
การงานในการแสวงหาผลประโยชน8 

 ดังนั้น ปญหาท่ีมีในท#องถ่ิน คือ ความสัมพันธ8 ท่ีแข็งแกร�งระหว�างนักการเมืองท้ังใน
ระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท#องถ่ิน นักการเมืองระดับท#องถ่ินกับนักธุรกิจ กลุ�มผลประโยชน8 
และนักการเมืองระดับท#องถ่ินกับข#าราชการ บุคคลกลุ�มนี้ยังมีความเข#มแข็งมากกว�าพลังในการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งท่ีต#องส�งเสริมก็คือ ทําอย�างไรให#ภาคประชาชนมีความเข#มแข็งเพ่ือ
คานอํานาจอิทธิพลได# 
 
1.๓ วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน   

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต#านการทุจริตของผู#บริหารองค8กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ิน   

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน8ของสาธารณะของข#าราชการ              
ฝ{ายการเมือง ข#าราชการฝ{ายบริหาร บุคลากรขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินรวมถึงประชาชนในท#องถ่ิน 
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 ๓) เพ่ือให#การบริหารราชการขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินเป�นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดี (Good Governance)   

 ๔) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  
 
1.๔ เป�าหมาย   

  ๑) ข#าราชการฝ{ายการเมือง ข#าราชการฝ{ายบริหาร บุคลากรขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
รวมถึง ประชาชนในท#องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน#าท่ีราชการให#บังเกิดประโยชน8สุข         
แก� ประชาชนท#องถ่ิน ปราศจากการก�อให#เกิดข#อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม          
การขัดกัน แห�งผลประโยชน8และแสวงหาประโยชน8โดยมิชอบ   

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบั ติงานท่ีสามารถปAองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริต              
และประพฤติมิชอบของข#าราชการ   

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให#สาธารณะและภาคประชาชนเข#ามามีส�วนร�วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน   

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ินท่ีมีเข#มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช#อํานาจอย�างเหมาะสม   

 ๕) องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป�นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วน  

1.๕ ประโยชน�ของการจัดทําแผน   
 ๑) ข#าราชการฝ{ายการเมือง ข#าราชการฝ{ายบริหาร บุคลากรขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน

รวมถึงประชาชนในท#องถ่ินมีจิตสํานึกรักท#องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร#างค�านิยม และอุดมการณ8 
ในการต�อต#านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต8ใช#ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

 ๒) องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินสามารถบริหารราชการเป�นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร�งใส เป�นธรรมและตรวจสอบได#   

 ๓) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท#องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร#างเครือข�ายภาคประชาชนท่ีมีความเข#มแข็งในการเฝAาระวัง
การทุจริต   

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค8กรท่ีมีความเข#มแข็งในการเฝAาระวังการ
ทุจริต   
 ๕) องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน            
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป�นท่ียอมรับจากทุกภาคส�วนให#เป�นองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
ต#นแบบด#านการปAองกันการทุจริต อันจะส�งผลให#ประชาชนในท#องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให#ความร�วมมือ
กันเป�นเครือข�ายในการเฝAาระวังการทุจริตท่ีเข#มแข็งอย�างยั่งยืน 
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 
 
 
 
 
๑ . 
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป�นรายมิติได#ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส"วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตสี่ป1 
(พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค�การบริหารส"วนตําบลเตาไห 

แผนปฏิบัติการป&องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 
 

ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. การสร+าง
สังคมท่ีไม"ทน
ต"อการทุจริต 

1.1 การสร+าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"
บุคลากรท้ัง
ข+าราชการ 
การเมืองฝUาย
บริหาร 
ข+าราชการ
การเมือง              
ฝUายสภาท+องถิ่น 
และฝUายประจํา
ขององค�กร
ปกครองส"วน
ท+องถิ่น 

1.1.1. สร+าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน+าท่ีให+
บังเกิดประโยชน�
สุขแก"ประชาชนใน
ท+องถิ่น 
 
1) โครงการ
ฝ�กอบรมและศึกษา
ดูงานส�งเสริมการ
บริหารราชการด#วย
หลักธรรมาภิบาล
ของเจ#าหน#าท่ี
ท#องถ่ิน ประจําปR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 

 

  

 
 

 

๑.๑.๒ สร+าง
จิตสํานึกและ 
ความตระหนักใน
การประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
 
๑) การอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
2) มาตรการ 
“ส�งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค8การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1.1 การสร+าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"
บุคลากรท้ัง
ข+าราชการ 
การเมืองฝUาย
บริหาร 
ข+าราชการ
การเมือง              
ฝUายสภาท+องถิ่น 
และฝUายประจํา
ขององค�กร
ปกครองส"วน
ท+องถิ่น 

๑.๑.๓. สร+าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักท่ีจะไม"
กระทําการอันเปFน
การขัดกันแห"ง
ผลประโยชน� ทับ
ซ+อน 
 

1) กิจกรรมให#
ความรู# สร#าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักท่ีจะไม�
กระทําการอันเป�น
การขัดกันแห�ง
ผลประโยชน8หรือ
การมีผลประโยชน8
ทับซ#อน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม�ใช#งบประมาณ 

๑.๒.๑. สร+าง
จิตสํานึกและ 
ความตระหนักใน
การต"อต+านการ
ทุจริต 
 

1) โครงการสร#าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการ
ต�อต#านการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

 
ไม�ใช#งบประมาณ 

1. การสร+าง
สังคมท่ีไม"ทน
ต"อการทุจริต 

1.2 การสร+าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"
ประชาชนทุกภาค
ส"วนในท+องถิ่น 

๑.๒.๒. สร+าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการ
รักษาประโยชน�
สาธารณะ 
 
1) โครงการปล�อย
พันธุ8ปลา 
เ พ่ื ออ นุ รั ก ษ8 แ ล ะ
ฟ��นฟูสิ่งแวดล#อมใน
แหล�งนํ้าสาธารณะ 
 
2) โครงการปลูกป{า
ชุมชน “ลดร#อน 
รักษ8โลก” 
 

 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

30,000 
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.๒.๒. สร+าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการ
รักษาประโยชน�
สาธารณะ 
 
3) โครงการรณรงค8 
ส�งเสริม และ
สนับสนุน การปลูก
หญ#าแฝกเพ่ือ
ปAองกันการ
พังทลายของหน#า
ดิน 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 1.2 การสร+าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"
ประชาชนทุกภาค
ส"วนในท+องถิ่น 

๑.๒.๓. สร+าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
๑) โครงการจัดตั้ง
ศูนย8เรียนรู#
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจําตําบล
(โครงการต�อเน่ือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 

1. การสร+าง
สังคมท่ีไม"ทน
ต"อการทุจริต 

1.3 การสร+าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"
เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑. สร+าง
จิตสํานึกและ 
ความตระหนักใน
ความซ่ือสัตย�สุจริต 
 
1) โครงการสร#าง
ภูมิคุ#มกันทางสังคม
ให#เด็กและเยาวชน
ตําบลเตาไห  
(กิจกรรม  
“โตไปไม�โกง”) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๑.๓.๒. สร+าง
จิตสํานึกและ 
ความตระหนักใน
การต"อต+านการ
ทุจริต 
 
1) กิจกรรมส�งเสริม
สภาเด็กและ
เยาวชนระดับ
หมู�บ#าน/ระดับ
ตําบล ต�อต#านการ
ทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

30,000 

 1. การสร+าง
สังคมท่ีไม"ทน
ต"อการทุจริต 

1.3 การสร+าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก"
เด็กและเยาวชน 

  
๑.๓.๓.สร+าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักให+มีจิต
สาธารณะ 
 
๑) โครงการ
เยาวชนสัมพันธ8เพ่ือ
อนุรักษ8ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 

มิติท่ี 1 รวม 
12 โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
430,000 430,000 430,000  
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 
 

ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต"อต+านการทุจริต
ของผู+บริหาร 

1) มาตรการแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองใน 
การต�อต#านการ
ทุจริตของผู#บริหาร
องค8กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน ด#วยการ
จัดทําแผน 
ปฏิบัติการปAองกัน
การทุจริต 
 

- - - ไม�ใช#งบประมาณ 
 

 2.2 มาตรการ
สร+างความโปร"งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

  
  

๒.๒.๑. สร+างความ
โปร"งใสในการ
บริหารงานบุคคล
ให+เปFนไปตามหลัก
คุณธรรมท้ังในเรื่อง
การบรรจุแต"งต้ัง 
โยกย+าย โอน เลื่อน
ตําแหน"ง/เงินเดือน 
และการมอบหมาย
งาน 
 
1) มาตรการสร#าง
ความโปร�งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 
2) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายก ปลัดอบต. 
และหัวหน#าส�วน
ราชการ 
 
3) สร#างความ
โปร�งใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการ
สร+างความโปร"งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๒. สร+างความ
โปร"งใสในการ
บริหารการเงิน 
งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช+
ประโยชน�ใน
ทรัพย�สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให+
เปFนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ� ท่ี
เกี่ยวข+องอย"าง
เคร"งครัด 
 

1) ควบคุมการ
เบิกจ�ายงบประมาณ
ตามข#อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย
ประจําปR 
 

2) การพัฒนาแผน
และกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ
 

3) สร#างความ
โปร�งใสในการใช#
จ�ายเงินงบประมาณ 
 

4) การเผยแพร�
ข#อมูลข�าวสารด#าน
การจัดซ้ือ – จัดจ#าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 

ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 

ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 

  ๒.๒.๓. สร+างความ
โปร"งใสในการ
ให+บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให+
เกิดความพึงพอใจ
แก"ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ
โดยไม"เลือกปฏิบัติ 
๑) มาตรการ
ยกระดับคุณภาพ
การบริการ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

  2) การใช#บัตรคิวใน
การติดต�อราชการ 
 

- - - ไม�ใช#งบประมาณ 
 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการ
ทุจริต 
 

2.3 มาตรการการ
ใช+ดุลยพินิจและใช+
อํานาจหน+าท่ี        
ให+เปFนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ+านเมือง 
ท่ีดี 

2.3.1. มกีารจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
การบรกิาร
ประชาชน 
รายละเอียดท่ี
เกี่ยวข+องในแต"ละ
ขั้นตอน เปZดเผย ณ 
ท่ีทําการ และใน
ระบบเครือข"าย
สารสนเทศของ
องค�กรปกครอง
ส"วนท+องถิ่น 
 
1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
2) โครงการลด
ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 

  

๒.๓.๒. มีการ
กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือ
การดําเนินการอ่ืน
ใดของผู+มีอํานาจใน
องค�กรปกครองส"วน
ท+องถิ่น 
๑) มาตรการมอบ
อํานาจสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต หรือ
ปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๒.๔.๑. ยกย"องเชิด
ชูเกียรติท่ีมีความ
ซ่ือสัตย� สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 
1) กิจกรรมยกย�อง
เชิดชูเกียรติ
หน�วยงาน/บุคคลท่ี
มีความซ่ือสตัย8 
สุจรติ มีคุณธรรม 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 

๒.๔.๒. ยกย"องเชิด
ชูเกียรติท่ีให+ความ
ช"วยเหลือกิจการ
สาธารณะ หรือมีจิต
สาธารณะ 
1) กิจกรรมยกย�อง
เชิดชูเกียรติบุคคลท่ี
ช�วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจติ
สาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก"
หน"วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให+เปFนท่ีประจักษ� 

๒.๔.๓. ยกย"องเชิดชู
เกียรติท่ีดํารงตนตาม
หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑) กิจกรรมยกย�อง
เชิดชูเกียรติบุคคล
ดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

๒.๕.๑. ข+อตกลงหรือ
วิธีการอ่ืนใดระหว"าง
บุคลากรในองค�กร 
ท่ีปฏิบัติหน+าท่ีราชการ
ด+วยความซ่ือสัตย�
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
บริหารกจิการ
บ+านเมืองท่ีดี  
๑) มาตรการจัดทํา
ข#อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 

๒.๕.๒. มีการให+ความ
ร"วมมือกับหน"วยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอ
ท่ีได+ดําเนินการตาม
อํานาจหน+าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค�กรปกครอง
ส"วนท+องถิ่น  
๑) มาตรการให# 
ความร�วมมือกับหน�วย
ตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค8กรอิสระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการ
ทุจริต 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี       
ได+ทราบหรือรับ
แจ+ง หรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

๒.๕.๓. ดําเนินการให+มี
เจ+าหน+าท่ี ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการให+เปFนไป 
ตามกฎหมายกรณีมีเรื่อง
ร+องเรียน กล"าวหา
บุคลากรในองค�กร
ปกครองส"วนท+องถิ่นท่ี
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน+าท่ี 
โดยมิชอบ 
๑) มาตรการ “แต�งตั้ง
ผู#รับผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องร#องเรียน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 

มิติท่ี 2 รวม 
19 โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
- - -  
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ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3. การ
ส"งเสริม
บทบาทและ
การมสี"วน
ร"วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให+มีและ
เผยแพร"ข+อมูล
ข"าวสารในช"องทาง
ท่ีเปFนการอํานวย
ความสะดวกแก"
ประชาชนได+มีส"วน
ร"วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน+าท่ีของ
องค�กรปกครองส"วน
ท+องถิ่นได+ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑. จัดให+มีศูนย�ข+อมูล
ข"าวสารตามกฎหมายว"า
ด+วยข+อมูลข"าวสารของ
ทางราชการ 
 
๑) มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย8ข#อมูลข�าวสาร
ขององค8กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
 

๓.๑.๒. มีการเผยแพร"
ข+อมูลข"าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาวัสดุ 
การคํานวณ ราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เปFนไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข+อบังคับท่ี
กําหนดให+องค�กร
ปกครองส"วนท+องถิ่นต+อง
เผยแพร"ให+ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๓.๑.๓. มีการปZดประกาศ
เผยแพร"ข+อมูลข"าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปFนประโยชน�
กับการมีส"วนร"วม
ตรวจสอบของประชาชน 
 
๑) มาตรการ กํากับ
ติดตามการเผยแพร�ข#อมูล
ข�าวสารขององค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3. การ
ส"งเสริม
บทบาทและ
การมสี"วน
ร"วมของภาค
ประชาชน 

๓.๒ การรับฟIง
ความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร+องเรียน/ร+องทุกข�
ของประชาชน 
 

๓.๒.๑. มกีระบวนการรับ
ฟIงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหน+าท่ี
ขององค�กรปกครองส"วน
ท+องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต"อ 
ความเปFนอยู" และ
สุขอนามัย 
ของประชาชนในท+องถิ่น 
 
๑) อบต.สญัจรและ
ประชาคมหมู�บ#าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 

 

  ๓.๒.๒. มีช"องทางให+
ประชาชนในท+องถิ่น
สามารถร+องเรียน/ร+อง
ทุกข�ได+โดยสะดวก 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ๓.๒.๓. มรีายงานและ
แจ+งเปFนลายลักษณ�อักษร
ให+ประชาชน ผู+ร+องเรียน/
ร+องทุกข� ได+ทราบถึงการ
ได+รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร+องเรียน/
ร+องทุกข� 
 
1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร#องทุกข8/
ร#องเรียนขององค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�ใช#งบประมาณ 
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3.3.1 ดําเนินการให+
ประชาชนมีส"วนร"วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดทํางบประมาณ 
 
1) โครงการส�งเสริม 
การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 
 
 

60,000 

 3. การ
ส"งเสริม
บทบาทและ
การมสี"วน
ร"วมของภาค
ประชาชน 

๓.3 การส"งเสริมให+
ประชาชนมีส"วน
ร"วมบริหารกจิการ
ขององค�การ
ปกครองส"วน
ท+องถิ่น 
 

 
๓.๓.๒. ดําเนินการให+
ประชาชนมีส"วนร"วม
ตรวจสอบและประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน 
 
1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 

มิติท่ี 3 รวม 
6 โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
140,000 140,000 100,000  
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ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 
มิติ ภารกจิตามมิติ 

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4. การ
เสริมสร+างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค�กร
ปกครองส"วน
ท+องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ"นดิน
กําหนด 

๔.๑.๑. มกีารจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในให+ผู+กํากับ
ดูแล 
 
๑) โครงการจัดทําแผน 
การตรวจสอบภายใน
ประจําปR 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 

ไม�ใช#
งบประมาณ 

  ๔.๑.๒. มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให+
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผล 
การติดตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน
ให+กับผู+กํากับดูแล 
 
๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม�ใช#
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุน
ให+ภาคประชาชน
มีส"วนร"วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช"องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได+ 

๔.๒.๑. ส"งเสริมให+
ประชาชนมีส"วนร"วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต"งต้ัง 
โอน ย+ายข+าราชการ 
พนักงาน ลูกจ+าง 
 
1) มาตรการส�งเสริมให#
ประชาชนมีส�วนร�วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไม�ใช#
งบประมาณ 
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ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

4. การ
เสริมสร+างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค�กร
ปกครองส"วน
ท+องถิ่น 

4.2 การสนับสนุน
ให+ภาคประชาชน
มีส"วนร"วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช"องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได+ 

๔.๒.๒. ส"งเสริมให+
ประชาชนมีส"วนร"วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ  
การรับ-จ"ายเงิน การหา
ประโยชน�จากทรัพย�สิน
ของทางราชการ 
 
๑) กิจกรรมการเผยแพร�
ข#อมูลข�าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรบั-
จ�ายเงินขององค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไม�ใช#
งบประมาณ 

  ๔.๒.๓. ส"งเสริมให+
ประชาชนมีส"วนร"วม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ 
 
๑) กิจกรรมส�งเสริม
ประชาชนมสี�วนร�วมในการ
ตรวจสอบกํากับ ดูแลการ
จัดซ้ือจัดจ#าง 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ไม�ใช#
งบประมาณ 

 ๔.๓. การส"งเสริม 
บทบาทการ
ตรวจสอบ ของ
สภาท+องถิ่น 

๔.๓.๑. ส"งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท+องถิ่นให+มีความรู+ 
ความเข+าใจในการปฏิบัติ 
หน+าท่ีให+เปFนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข+องได+กําหนดไว+ 
 
1) โครงการส�งเสริมความรู#
ด#านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข#อง
สําหรับผู#บรหิารและ
สมาชิกสภาท#องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ไม�ใช#
งบประมาณ 
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ป1 2562 ป1 2563 ป1 2564 

มิติ ภารกจิตามมิติ 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

4. การ
เสริมสร+างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค�กร
ปกครองส"วน
ท+องถิ่น 

๔.๓. การส"งเสริม 
บทบาทการ
ตรวจสอบ ของ
สภาท+องถิ่น 

๔.๓.๒. ส"งเสริมสมาชกิ
สภาท+องถิ่นให+มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝUาย
บริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข+องได+
กําหนดไว+ โดยไม"ฝIกใฝU
ฝUายใด 
 
๑) กิจกรรมส�งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท#องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๔.๑. ส"งเสริมให+มีการ
ดําเนินการเฝ�าระวังการ
ทุจริต 
 
1) กิจกรรมส�งเสริมชุมชน 
เฝAาระวังการทุจรติ 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

ไม�ใช#
งบประมาณ 

 

๔.๔ เสริมพลัง 
การมสี"วนร"วม 
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ 
ทุกภาคส"วนเพ่ือ
ต"อต+านการทุจริต ๔.๔.๒. บูรณาการทุกภาค

ส"วนเพ่ือต"อต+านการทุจริต 
 
๑) กิจกรรมบูรณาการ 
ทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต#าน
การทุจริต 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
ไม�ใช#

งบประมาณ 

มิติท่ี 4 รวม 
9 โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
50,000 50,000 50,000  

 รวมท้ังส้ิน 
46 โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
620,000 620,000 620,000  
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มิติท่ี 1 : การสร+างสังคมท่ีไม"ทนต"อการทุจริต 

  
1.1 การสร+างจิตสํานึกและความตระหนักแก"บุคลากรท้ังข+าราชการการเมืองฝUายบริหาร  ข+าราชการ
การเมืองฝUายสภาท+องถ่ิน  และฝUายประจําขององค�การปกครองส"วนท+องถ่ิน 
 
 1.1.1 สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน+าท่ีให+บังเกิดประโยชน�
สุขแก"ประชาชนในท+องถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝ�กอบรมและศึกษาดูงานส�งเสริมการบริหารราชการด#วยหลักธรรมาภิบาลในการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตของเจ#าหน#าท่ีท#องถ่ิน ประจําปR  
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป�นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต#องมีความสุจริต โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได# รวมท้ังเป�นการเสริมสร#างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต�อหน#าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต#องมีการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให#สามารถปฏิบัติงานร�วมกันได#อย�างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู�การพัฒนาองค8กรอย�างต�อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก#ปญหาความขัดแย#งภายในองค8กรได#อีกด#วย จากสภาพปญหาการทุจริตคอร8รัปชั่นท่ีเป�นปญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส�วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต#องมีการปAองกันและแก#ไขปญหา
การทุจริตคอร8รัปชั่นอย�างจริงจัง ในสถานการณ8วิกฤติปญหาการทุจริตคอร8รัปชั่นในสังคมไทยดังกล�าว ทุกภาค
ส�วนในสังคมไทยต�างเห็นพ#องตรงกันว�าการท่ีจะทําให#ปญหาการคอร8รัปชั่นลดน#อยลงและหมดไปได#ในท่ีสุดนั้น 
ต#องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช#กับทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเป�นภาคส�วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย�างเข#มงวดจริงจัง พร#อมท้ังสร#างทัศนคติใหม�ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร�วมต#านภัย
การทุจริต ควบคู�กับการเปลี่ยนแปลงค�านิยมไปในทิศทางท่ีไม�เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร8รัปชั่น ท้ังนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบด#วย ความชอบธรรม ความโปร�งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได# 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส�วนร�วมของประชาชนไปเป�นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู�ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงได#วางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป�นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน�วยงานองค8กรต�างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป�นการส�งสัญญาณเชิงบวกให#เห็นว�าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแล#ว แต�อย�างไรก็
ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป�นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน�วยงานหรือ
องค8กรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยู�บนความหลากหลายในองค8ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด#วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร�งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได#  (Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และหลักการ มีส� วนร� วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค8ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล�านั้นมาใช#เป�นเครื่องมือ
กลไกในการสร#างมาตรฐานด#านความโปร�งใสสําหรับหน�วยงานหรืองค8กรใดๆ จะต#องคํานึงถึงกรอบเปAาหมาย 
วัตถุประสงค8แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน�วยงานองค8กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร#างระบบบริหารกิจการ
บ#านเมืองและสังคมท่ีดีได#ต�อไป 

ส"วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป�องกันการ
ทุจริตสี่ป1 (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค�การบริหารส"วนตําบลหนองสระปลา 
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 ดังนั้น เพ่ือประโยชน8ในการบริหารราชการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหจึงจัดทําโครงการฝ�กอบรม
และศึกษาดูงานส�งเสริมการบริหารราชการด#วยหลักธรรมาภิบาลในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตของ
เจ#าหน#าท่ีท#องถ่ิน ประจําปRข้ึน 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเสริมสร#างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร�งใสของข#าราชการ และเจ#าหน#าท่ีของ
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
 3.2 เพ่ือเสริมสร#างให#ข#าราชการ และเจ#าหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหมีจิตสํานึก ค�านิยม 
ความซ่ือสัตย8 สุจริต มุ�งม่ันทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือให#เจ#าหน#าท่ีท#องถ่ินขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห สามารถนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ราชการและข#อบังคับไปใช#ในการปฏิบัติงานได# อย�างถูกต#อง มีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือปลูกฝงปรัชญาการเป�นข#าราชการท่ีดีเสริมสร#างสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป�นสําหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเป�นทีม และการพัฒนาเครือข�ายในการทํางาน 
รวมถึงเป�นการสร#างสัมพันธ8ท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 3.5 เพ่ือเสริมสร#างการทํางานเป�นทีมในหน�วยงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
4. เป�าหมาย 
 ผู#บริหารท#องถ่ิน สมาชิกสภาท#องถ่ิน พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ#าง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหและพ้ืนท่ีตามรายละเอียดท่ีโครงการฯ กําหนด 
6. วิธีการดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดฝ�กอบรมฟงการบรรยายในหัวข#อเรื่อง 
  - การเสริมสร#างทัศนคติและค�านิยมเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน#าท่ีและการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
  - หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
  - แสดงความคิดเห็น ถามตอบปญหา   
 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  - ศึกษาดูงานด#านหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน#าท่ีของเจ#าหน#าท่ีท#องถ่ิน 
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ8  
  - กิจกรรมกลุ�มสัมพันธ8 เสริมสร#างความสามัคคีในการทํางาน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 (ปRงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 250,000.- บาท/ปRงบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ตัวชี้วัด 

องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จัดทําแบบสอบถามและสรุปผลการดําเนินงานขององค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห  เพ่ือประมวลปญหาและหาแนวทางแก#ไขปญหาต�อไป 
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 ผลลัพธ8 
  10.1 ข#าราชการ และเจ#าหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ท่ีเข#าร�วมโครงการ มี
ความรู#ความเข#าใจในระเบียบ กฎหมายหลักธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข#องกับการปฏิบัติงาน     

10.2 ข#าราชการ และเจ#าหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ท่ีเข#าร�วมโครงการมี
จิตสํานึกค�านิยม ความซ่ือสัตย8 สุจริต ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 

10.3 ข#าราชการ และเจ#าหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ท่ีเข#าร�วมโครงการได#รับการ
ปลูกฝงปรัชญาการเป�นข#าราชการท่ีดีเสริมสร#างสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป�นสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 
ส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเป�นทีม และการพัฒนาเครือข�ายในการทํางาน รวมถึงเป�นการสร#าง
สัมพันธ8ท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
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1.1.2 สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน+าท่ีให+บังเกิดประโยชน�สุขแก"ประชาชนในท+องถ่ิน 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค8กรเป�นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค8กรไปสู�
ความสําเร็จท้ังด#านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค8กรนั้นๆ ย�อมประสบความสําเร็จและมีความ
เจริญก#าวหน#าต�อไป ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู#ความสามารถ มีทักษะต�างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ8มีความรู#และเข#าใจงานเป�นอย�างดี เม่ือได#รับบทบาทให#กระทําหน#าท่ีใดๆ แล#ว     
ย�อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได#อย�างถูกต#องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข#าม  หากบุคลากรในองค8กร
ด#อยความสามารถ ไร#อุดมการณ8 ไม�มีทักษะหรือประสบการณ8ท่ีจําเป�นในการทํางาน ย�อมทําให#องค8กรนั้นๆ 
ด#อยพัฒนาหรือเจริญก#าวหน#าได#อย�างล�าช#า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู# ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ8การทํางานสูงแล#ว ย�อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปAองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค�านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค8 เป�นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน�ง หน#าท่ีและบทบาท
แห�งตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหน#าท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย8 สุจริต   
มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด#วยความทุ�มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ�ต�องาน          
ต�อหน�วยงาน ต�อเพ่ือนร�วมงานและผู#มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน8ของประชาชนและประเทศชาติ
แล#ว ย�อมนําพาองค8กรหรือหน�วยงานมุ�งไปสู�ความเจริญก#าวหน#ามากยิ่งข้ึน มีความโปร�งใสมีการปAองกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได#ตามหลักการแห�งธรรมาภิบาล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได#จัดโครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปAองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือเป�นการส�งเสริมและสนับสนุนให#บุคลากรภายใน ประกอบด#วยคณะผู#บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข#าราชการและพนักงานจ#าง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให#มีความรู# ความเข#าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกต8ใช#ในการปฏิบัติงานให#ห�างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได#อย�างปกติ
สุข รู#จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข#อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต�อตนเอง ต�อการทํางาน ต�อเพ่ือนร�วมงาน ต�อผู#มาขอรับบริการ ต�อผู#บังคับบัญชาและต�อประเทศชาติ
บ#านเมืองต�อไป 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให#บุคลากรมีความรู# ความเข#าใจในหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพ่ือให#บุคลากรปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต เท่ียงธรรม และโปร�งใสสามารถตรวจสอบได# 
 3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค�านิยมและเจตคติของบุคลากรต�อองค8กร ต�อการทํางาน ต�อเพ่ือน
ร�วมงาน ต�อผู#มาขอรับบริการและต�อผู#บังคับบัญชาให#ดียิ่งข้ึน 
 3.4 เพ่ือการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย8 สุจริต ให#แก�บุคลากรขององค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 คณะผู#บริหาร สมาชิกสภาฯ ข#าราชการ/พนักงาน อบต.เตาไห  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว�างเดือนมกราคม – ธันวาคม (พ.ศ. 256๒-2564)  
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
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 7.1 ติดต�อประสานและขอความร�วมมือหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องและมีความรู# ความสามารถ 
 7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก#ไขให#ถูกต#อง
และเกิดความเหมาะสม 
 7.5 ประชาสัมพันธ8ให#ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข#าร�วมกิจกรรมโครงการฯ 
 7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 - 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ผลท่ีคาดว"าจะได+รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู# ความเข#าใจในหลักธรรมเพ่ือใช#ในการปฏิบัติงานโดยเท่ียงธรรม
สุจริต 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมมาใช#ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได#อย�าง
แท#จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให#บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค�านิยม ความซ่ือสัตย8สุจริต และเจตคติต�อ
องค8กรต�อการทํางาน ต�อเพ่ือนร�วมงานต�อผู#มาขอรับบริการและต�อผู#บังคับบัญชาท่ีดี 
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ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตา
ไห” 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหได#ประกาศใช#ประมวลจริยธรรมขององค8การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช#อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ{าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว ให#ถือว�าเป�นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษ 
ประกอบกับได#มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ8และเง่ือนไข
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส�วนตําบล  ลูกจ#างประจํา และพนักงานจ#าง   โดยกําหนดให#พนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ#างประจํา และพนักงานจ#างขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  มีหน#าท่ีดําเนินการให#เป�นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน8ส�วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให#บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต#องยึดม่ันในค�านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ ได#แก� ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,  มี
จิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย8 สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน8ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน8ส�วนตน และไม�
มีประโยชน8ทับซ#อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต#อง เป�นธรรม และถูกกฎหมาย, ให#บริการแก�ประชาชนด#วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ, ให#ข#อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ#วน ถูกต#อง และไม�บิดเบือน
ข#อเท็จจริง,มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร�งใส และตรวจสอบได#, ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป�นประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค8กร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ได#กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข#าราชการ   โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือ
กําหนดให#ข#าราชการต#องละเว#นจากการแสวงหาประโยชน8ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน�งหน#าท่ีและไม�กระทําการ
อันเป�นการขัดกันระหว�างประโยชน8ส�วนตนและประโยชน8ส�วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  ซ่ึงองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล�าวมาปรับใช#เป�นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือให#เกิดความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานและเป�นท่ีเชื่อถือไว#วางใจของประชาชน องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหจึงได#จัดทํามาตรการ 
“ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห” ข้ึน เพ่ือให#บุคลากรท้ัง
ฝ{ายการเมืองและฝ{ายประจําทุกระดับนําไปใช#ในการปฏิบัติหน#าท่ีด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม�กระทําการอันเป�นการขัดกันแห�งผลประโยชน8หรือการมีผลประโยชน8ทับซ#อน 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป�นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข#าราชการท่ีสร#างความโปร�งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป�นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป�นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค8กรและระดับ
บุคคลและเป�นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด#านต�างๆ ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเพ่ือให#การ
ดําเนินงานเป�นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให#เกิดรูปแบบองค8กรอันเป�นท่ียอมรับ เพ่ิมความน�าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู#รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู#มีส�วนได#เสีย 
 3.4 เพ่ือให#เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค8กรและข#าราชการในทุกระดับ โดยให#ฝ{ายบริหารใช#อํานาจใน
ขอบเขต สร#างระบบความรับผิดชอบของข#าราชการต�อตนเอง ต�อองค8กร ต�อผู#บังคับบัญชาต�อประชาชนและต�อ
สังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปAองกันการแสวงหาประโยชน8โดยมิชอบและความขัดแย#งทางผลประโยชน8ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร#างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 คณะผู#บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล  และพนักงานจ#าง  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว�างเดือนมกราคม – กันยายน (พ.ศ.256๒-2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 7.1 เผยแพร�ประมวลจริยธรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ือใช#เป�นค�านิยมสําหรับองค8กร 
ข#าราชการทุกคนพึงยึดถือเป�นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข#อบังคับอ่ืนๆ อย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 เผยแพร�ประชาสัมพันธ8เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เปoดเผยเป�น
การท่ัวไปแก�สาธารณชนให#มีส�วนร�วมรับรู#และร�วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข#อมูลข�าวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดให#ข#อมูลข�าวสารตามเกณฑ8มาตรฐานความโปร�งใสและตัวชี้วัดความโปร�งใสของ
หน�วยงานของรัฐเป�นข#อมูลข�าวสารท่ีต#องจัดไว#ให#ประชาชนตรวจดูได#ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)7.1 จัด
ประชุมซักซ#อมแนวทางการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบท่ีกําหนด 
8. งบประมาณ 
 -   
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 คณะผู#บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล  ลูกจ#างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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 1.1.3 สร+างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม"กระทําการอันเปFนการขัดกันแห"งผลประโยชน�ทับ
ซ+อน 
 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให#ความรู# สร#างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันเป�นการขัดกันแห�ง
ผลประโยชน8หรือการมีผลประโยชน8ทับซ#อน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด#วยสถานการณ8หรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชน8ส�วนตนเข#ามาเก่ียวข#องจนส�งผลกระทบต�อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน#าท่ีในตําแหน�ง การกระทําดังกล�าวอาจเกิดข้ึนโดยรู#ตัวหรือไม�รู#ตัว ท้ังเจตนาหรือไม�
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป�นการปฏิบัติสืบต�อกันมาจนไม�เห็นว�าจะเป�นสิ่งผิดแต�อย�างใด พฤติกรรมเหล�านี้เป�น
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ#าหน#าท่ีของรัฐท่ีต#องคํานึงถึงผลประโยชน8สาธารณะ (ประโยชน8ของ
ส�วนรวม) แต�กลับตัดสินใจปฏิบัติหน#าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน8ของตนเองหรือพวกพ#อง 
 “ ผลประโยชน8ทับซ#อน ” หมายถึง สถานการณ8ท่ีเจ#าหน#าท่ีของรัฐมีผลประโยชน8ส�วนตนอยู� และมีการ
ใช#อิทธิพลตามอํานาจหน#าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให#เกิดประโยชน8ส�วนตัว โดยก�อให#เกิดผลเสียต�อ
ผลประโยชน8ส�วนรวม ผลประโยชน8      ทับซ#อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม�จํากัดอยู�ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย8สินเท�านั้น แต�รวมถึงผลประโยชน8อ่ืนๆ ท่ีไม�ใช�รูปตัวเงินหรือทรัพย8สินก็ได# อาทิการแต�งต้ังพรรคพวกเข#า
ไปดํารงตําแหน�งในองค8กรต�างๆ ท้ังในหน�วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู#มีอํานาจท่ี
ตัดสินใจให#ญาติพ่ีน#องหรือบริษัทท่ีตนมีส�วนได#ส�วนเสียได#รับสัมปทานหรือผลประโยชน8จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย#งกันระหว�างผลประโยชน8ส�วนตนและผลประโยชน8ส�วนรวม ซ่ึงใน
ปRงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงานต#องเข#ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให#หน�วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค8กร เพ่ือให#ความรู#เรื่องการปAองกันผลประโยชน8ทับซ#อนแก�เจ#าหน#าท่ี เพ่ือปAองกันผลประโยชน8ทับซ#อน 

 ดังนั้น องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหจึงได#จัดกิจกรรมให#ความรู# ความเข#าใจการปAองกัน
ผลประโยชน8ทับซ#อนแก�บุคลากรในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเพ่ือปAองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได#จัดกิจกรรมปAองกันผลประโยชน8ทับซ#อน ผ�านการประชุมผู#บริหารกับพนักงานเจ#าหน#าท่ี   เพ่ือให#พนักงาน
ทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป�นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม�ให#เกิดผลประโยชน8ทับซ#อน 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให#ความรู# ความเข#าใจแก�พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ#างเก่ียวกับการปAองกันผลประโยชน8
ทับซ#อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร#างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร�งใสของข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีของ
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 3.3 เพ่ือเสริมสร#างให#ข#าราชการและเจ#าหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหมีจิตสํานึก ค�านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย8 สุจริต มุ�งม่ันทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส�งผลให#หน�วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร8รัปชั่น มุ�งสู�การเป�นข#าราชการท#องถ่ินไทยใสสะอาด 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 คณะผู#บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส�วนตําบล  และพนักงานจ#าง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว�างเดือนมกราคม – กันยายน (พ.ศ.256๒-2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให#ความรู#เรื่องผลประโยชน8ทับซ#อน 
8. งบประมาณ 
 -   
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ#างมีความเข#าใจเรื่องผลประโยชน8ทับซ#อน 
 ผลลัพธ8 
 พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ#างมีความรู#เก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ#อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม�ยุ�งเก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ#อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ห น+ า  | 37 

    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

1.2 การสร+างจิตสํานึกและความตระหนักแก"ประชาชนทุกภาคส"วนในท+องถ่ิน 
  

1.2.1. สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการต"อต+านการทุจริต 
 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการต"อต+านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร8ชาติว�าด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ�งสู�การเป�น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป�นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยต#องได#รับ 
ความร�วมมือจากฝ{ายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ8รักษาผลประโยชน8ของชาติและประชาชน
เพ่ือให#ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด#านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน8 “ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต#านทุจริต” มีเปAาหมายหลักเพ่ือให#ประเทศไทยได#รับการประเมินดัชนีการรับรู#การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม�น#อยกว�าร#อยละ 50 ในปR พ.ศ. 2564  
  ดังน้ัน เพ่ือให#การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต�อแผนยุทธศาสตร8ฯ ข#างต#น องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
จึงได#จัดทําโครงการสร#างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต#านการทุจริต เพ่ือเสริมสร#างค�านิยมต�อต#านการทุจริตให#แก�
ภาคประชาชน และการส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน  

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเสริมสร#างค�านิยมในการต�อต#านการทุจริต การมีส�วนร�วมในการเฝAาระวังการทุจริตให#แก�ประชาชน 

4. เป�าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลเตาไห หมู�ท่ี 1-9 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร#างค�านิยมการต�อต#านการทุจริตในเวทีชุมชนต�างๆ  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ8ในรูปแบบต�างๆ  ให#ตระหนักถึงการต�อต#านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค8ต�อต#านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร#างค�านิยมการต�อต#านการทุจริตในเวทีชุมชนต�างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร�การสร#างค�านิยมต�อต#านการทุจริต ไม�น#อยกว�า 5 ช�องทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค8ต�อต#านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู#ความเข#าใจและมีความตระหนักร�วมกันในการต�อต#านการทุจริตไม�น#อยกว�าร#อยละ 80 
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1.2.2. สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน�สาธารณะ 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปล�อยพันธ8ปลา เพ่ืออนุรักษ8และฟ��นฟูสิ่งแวดล#อมในแหล�งน้ําสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปริมาณสัตว8น้ําในแหล�งน้ําต�างๆ มีปริมาณลดน#อยลงเป�นอันมากท้ังนี้เนื่องมาจาก
สาเหตุหลายประการ เช�น การเสื่อมสภาพของแหล�งน้ําธรรมชาติ การบุกรุกเนื่องจากการขยายตัวเมืองและท่ี
ทํากินของประชาชนการเปลี่ยนสภาพแหล�งน้ําอันเนื่องมาจากการพัฒนาชุมชนและท่ีอยู�อาศัยของประชาชน 
การเกษตร อุตสาหกรรม มีผลทําให#แหล�งน้ําท่ีเคยเป�นท่ีอยู�อาศัยของสัตว8น้ําน#อยลง  รวมถึงสิ่งปฏิกูลจากแหล�ง
ชุมชน ยาฆ�าแมลง   ยาปราบศัตรูพืชวัชพืช  จากแหล�งเกษตรกรรม  สารเคมี    และน้ําท้ิงจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม สาเหตุดังกล�าวเหล�านี้ล#วนแต�ก�อให#เกิดผลเสียแก�ทรัพยากรสัตว8น้ําท้ังสิ้นเพ่ือให#มีสัตว8น้ําพอเพียง
กับความต#องการของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหจึงเล็งเห็นความสําคัญของของการ
อนุรักษ8สิ่งแวดล#อมด#านแหล�งน้ําสาธารณะ จึงมีการจัดทําโครงการปล�อยพันธ8ปลา เพ่ืออนุรักษ8และฟ��นฟู
สิ่งแวดล#อมในแหล�งน้ําสาธารณะข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือส�งเสริมให#มีการอนุรักษ8พันธุ8ปลาในแหล�งชุมชน ตําบลเตาไห อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 
 3.2 เพ่ือให#ประฃาชนมีจิตสํานึกเกิดความหวงแหนและตระหนักถึงความจําเป�นท่ีต#องร�วมมือกันทํานุ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.3 เพ่ือให#ได#รับความรู#เรื่องการอนุรักษ8พันธุ8ปลา และการใช#ทรัพยากรน้ําได#อย�างคุ#มค�า 
 3.4 เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการอนุรักษ8พันธุ8ปลา และการใช#ทรัพยากรน้ําได#อย�างคุ#มค�า 
 3.5 เพ่ือสร#างความสามัคคีในหมู�คณะ 
 
4. กลุ"มเป�าหมาย 

แหล�งน้ําสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลเตาไห  หมู�ท่ี 1-9 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

1. จัดหาพันธุ8และติดต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง จัดทําแผนการดําเนินงานขุดลอกคลอง 
2. จัดทําแผนการเพ่ือกําจัดวัชพืชในแหล�งน้ําสาธารณะ 
3. ประชาสัมพันธ8เพ่ือรณรงค8การมีส�วนร�วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิจกรรม 
4. ประเมินโครงการ 

- เชิงปริมาณ 
จํานวนคนท่ีเข#าร�วมโครงการท้ังสิ้น 30 คน สามารถเพ่ิมพันธุ8สัตว8น้ําตามแหล�งน้ําสาธารณะได# 
- เปAาหมายเชิงคุณภาพ 
แหล�งน้ําได#รับการดูแลรักษากําจัดวัชพืช  
เกิดความสามัคคี  จริยธรรม  คุณธรรม ท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการ 
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8. งบประมาณ 
 50,000.- บาท/ปRงบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห สมาชิกสภาตําบล กํานัน ผู#ใหญ�บ#านทุกหมู� 
10. ผลท่ีคาดว"าจะได+รับ 

10.1 มีพันธุ8ปลาในแหล�งชุมชน 
 10.2 ได#เกิดความหวงแหนและตระหนักถึงความจําเป�นท่ีต#องร�วมมือกันทํานุบํารุงรักษาทรัพยากร
สัตว8น้ําข้ึน 
 10.3 ได#รับความรู#เรื่อง การอนุรักษ8พันธุ8ปลาและการใช#ทรัพยากรน้ําอย�างคุ#มค�า 
 10.4 ได#ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง การอนุรักษ8พันธุ8ปลาและการใช#ทรัพยากรน้ําอย�างคุ#มค�า 
 10.5 มีความสามัคคีในหมู�คณะ 
 
 

ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกป{าชุมชน “ลดร#อน รักษ8โลก” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด#วยในปจจุบันพบปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมในพ้ืนท่ี 
ตําบลเตาไห อําเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  พบปญหาการมีพ้ืนท่ีสีเขียวมีการลดปริมาณลงจํานวนมาก 
เกิดปญหาดินพังทลาย ภัยแล#งและปญหาภาวะโลกร#อน นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงในการอนุรักษ8และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ต#องได#รับความร�วมมือและร�วมใจกันระหว�างประชาชน หน�วยงาน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ทุกภาคส�วนต#องร�วมมือ ร�วมใจกันให#ความสนใจและให#ความสนับสนุนอย�างจริงจัง
ต�อเนื่อง   

องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ในฐานะเป�นหน�วยงานราชการส�วนท#องถ่ินท่ีมีหน#าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค8การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2552)  มีหน#าท่ีต#องทําตามมาตรา 67 ในเรื่องการคุ#มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาท#องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท#องถ่ินและ 
ปฏิบัติหน#าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายและได#ตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมในท#องถ่ินของตนเอง โดยเฉพาะอย�างยิ่งเยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป�นพลัง
สําคัญท่ีมีส�วนร�วมในการรักษาสภาพแวดล#อมให#ดีต�อไป จึงได#จัดทําโครงการปลูกป{าชุมชน “ลดร#อนรักษ8โลก ” 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีตําบลลาดบัวขาวให#มีความอุดมสมบูรณ8มากข้ึน ลดปญหาโลกร#อน  และเพ่ือ
ส�งเสริมและปลุกจิตสํานึกรณรงค8ให#ประชาชน เด็ก เยาวชน รักษ8พ้ืนท่ีสีเขียวและช�วยกันดูแลรักษาป{าไม#ให#คง
ความอุดมสมบูรณ8และยั่งยืนต�อไปในอนาคตต�อไป 
3. วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีป{าไม#ในพ้ืนท่ีตําบลลาดบัวขาวให#มากข้ึนและลดปญหาโลกร#อน  
2. เพ่ือเสริมสร#างปลุกจิตสํานึกให#แก�เยาวชน ประชาชนในชุมชนรู#จักอนุรักษ8ทรัพยากรป{าไม# 

และรักษาสิ่งแวดล#อม  และช�วยกันดูแลรักษาป{าไม#ให#คงความอุดมสมบูรณ8ต�อไป 
4. กลุ"มเป�าหมาย 

 คณะผู#บริหาร  สมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลทุกหมู�บ#าน ข#าราชการ พนักงานจ#าง 
ผู#นําชุมชนและประชาชน หมู�ท่ี 1-9       
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
1. พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน8รอบสระน้ําสาธารณะ หมู�ท่ี 8 ตําบลเตาไห    
2. ป{าชุมชน ตําบลเตาไห  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  (ปRงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

7.1  เสนอโครงการต�อผู#บริหารท#องถ่ิน เพ่ือขออนุมัติจัดทําโครงการ 
7.2  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  
7.3  จัดประชุมชี้แจง/ปรึกษาหารือการดําเนินโครงการฯ แก�คณะกรรมการ และแจ#งแนว 

ทางการดําเนินงานให#หมู�บ#านรับทราบ    
7.4  ติดต�อและประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง เช�น  โรงเรียน เพ่ือขอข#อมูลครูและ 

จํานวนเด็กท่ีเข#าร�วมกิจกรรม 
4.5 จัดเตรียมพ้ืนท่ีปลูกป{า  จัดหากล#าไม#   
4.6  ประชาสัมพันธ8และส�งหนังสือแจ#งเชิญชวนหน�วยงานราชการต�าง ๆ  เอกชน  ผู#นํา 

ชุมชน และประชาชนในตําบลมีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน  
4.7 รายงานผลการจัดทําโครงการฯ ต�อคณะผู#บริหารท#องถ่ิน และออกตรวจติดตาม 

ประเมินผลการเจริญเติบโตของต#นไม# 
 
8. งบประมาณ 
  30,000.- บาท/ปRงบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
10. ผลท่ีคาดว"าจะได+รับ 

 10.1 คณะผู#บริหาร ผู#นําชุมชนและประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมปลูกต#นไม#  เกิดใจรักษ8
และหวงแหนทรัพยากรป{าไม#และสิ่งแวดล#อม                   

10.2 การร�วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติและเรียนรู#การทํางานร�วมกับชุมชน เกิดประสบการณ8การ
เรียนรู#ท่ีดีและนําไปฝ�กปฏิบัติและถ�ายทอดยังชนรุ�นหลังต�อไป  
       10.3 ภาพลักษณ8การทํางานร�วมกันระหว�างองค8การบริหารส�วนตําบล หน�วยงานราชการใน
พ้ืนท่ี   โรงเรียนและประชาชน  เกิดการบูรณาการร�วมกันได#อย�างดียิ่งข้ึน  
  10.4 จํานวนต#นไม#เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน8ในพ้ืนท่ีตําบลเตาไห ช�วยลดความร#อน
ช�วยกรองแสงแดดและให#ร�มเงาในพ้ืนท่ีโดยรอบ 
 
 

ลําดับท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงค8ส�งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ#าแฝกเพ่ือปAองกันการพังทลายของหน#าดิน  
2. หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ
การใชท่ีดินเพ่ือการเกษตรในป�จจุบัน ท่ีเกษตรกรส�วนใหญ�ยังขาดความรู 
ความเขาใจ ในการทําการเกษตรท่ีถูกวิธี คือ การทําการเกษตรแบบอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่ง
สําคัญอันดับแรกท่ีตองอนุรักษ
คือทรัพยากรดินท่ีเป-นป�จจัยสําคัญในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความลาดชัน จําเป-นตองมีการอนุรักษ
ทรัพยากรดินโดยการใชหญาแฝก ซ่ึงเป-นหญาท่ี
มีระบบรากท่ีแผ�กวาง สานกันแน�น หยั่งลึกลงไปในดิน และไม�มีการระบาดเหมือนวัชพืชท่ัวไป ดวยคุณลักษณะ
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ท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ
ดินและน้ําของหญาแฝก พระบาทสมเด็จพระเจาอยู�หัวไดพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับ
การพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝก เริ่มแรกเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2534 ทรงให ทุกหน�วยงานตระหนักถึง
ความสําคัญและช�วยกันรณรงค
 ส�งเสริมใหเกษตรกรปลูกหญาแฝกในการอนุรักษ
ดินและน้ํา กรมส�งเสริม
การเกษตรเป-นหน�วยงานหนึ่งท่ีสนองพระราชดําริร�วมกับหน�วยงานอ่ืนๆ มาโดยตลอด ไดดําเนินการจัดทํา
โครงการส�งเสริมการปลูกหญาแฝกในการอนุรักษ
ดินและน้ําเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร ส�งเสริมและ
ถ�ายทอดความรูเรื่องการปลูกหญาแฝกในการอนุรักษ
ดินและน้ําใหกับเกษตรกรใหมีความรู ความเขาใจ 
ตระหนักถึงป�ญหาการชะลางพังทลายของดินและป�ญหาดินเสื่อมโทรม สามารถนําหญาแฝกไปใชประโยชน
ใน
การอนุรักษ
ดินและน้ําไดอย�างแพร�หลายและส�งผลต�อการทําการเกษตรแบบอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางการเกษตรต�อไป 
3. วัตถุประสงค� 
          1. เพ่ือใหเกษตรกรตระหนักถึงป�ญหาการชะลางพังทลายของดิน มีความรูและเขาใจวิธีการปลูกและการ
ใชประโยชน
จากหญาแฝกในการอนุรักษ
ดินและน้ําไดอย�างยั่งยืน 
          2. เพ่ือลดป�ญหาการชะลางพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารจากดินในพ้ืนท่ีทําการเกษตร  
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 เกษตรกร ตําบลเตาไห และแหล�งน้ําสาธารณะภายในตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลเตาไห หมู�ท่ี 1-9 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564. 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 1. ประชุมผู#ท่ีเก่ียวข#องและหน�วยงานผู#จัดทําโครงการรายงานเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชาสัมพันธ8โครงการให#ประชาชนทราบ พร#อมท้ังชี้แจงให#ประชาชนเข#าใจถึงวัตถุประสงค8การ
ดําเนินโครงการ 
 3. กําหนดการจัดโครงการ 
8. งบประมาณ 
 20,000.- บาท/ปR 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
10. ผลท่ีคาดว"าจะได+รับ 
 เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไปไดรับความรู มีความเขาใจในเรื่อง การปลูกหญาแฝก ในการ
อนุรักษ
ดินและน้ําเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร ภายในตําบลเตาไห  
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1.2.3. สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดับท่ี 1 
  

๑. ช่ือโครงการ โครงการจัดตั้งศูนย�เรียนรู7เศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล 
๒. หลักการและเหตุผล 
                 ตําบลเตาไห มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑๕,๒๔๙ ไร�  มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังปลูกพืช เลี้ยงสัตว
 
ประมง ประมาณ ๑๓,๗๑๐ ไร� คิดเป-นรอยละ ๘๙.๙๑ (ขอมูลอางอิงจากเอกสารวิชาการเลขท่ี ๑๖ (๐๖๑๘)/
๑๓/๕๑ สํานักสํารวจท่ีดินและการวางแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน เรื่องเขตการใชท่ีดินตําบลเตาไห 
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี) จากขอมูลดังกล�าว จะเห็นไดว�าพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของตําบลเตาไห เป-นพ้ืนท่ีท่ี
ใชทําการเกษตร ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตร ท้ัง
ในอดีต ป�จจุบันและอนาคต จึงถือไดว�าอาชีพเกษตรกรรมมีความสําคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตความเป-นอยู�ของ
ประชาชนตําบลเตาไหมาอย�างยาวนาน  
                 ดังนั้นจึงมีความจําเป-นอย�างยิ่งท่ีองค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห ซ่ึงถือเป-นหน�วยงานท่ีอยู�ใกลชิด
ประชาชน มีหนาท่ีใหการบริการประชาชนท่ีในดานต�างๆมากมาย โดยอาศัยอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค
การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ 
(๗) กําหนดใหองค
การบริหารส�วนตําบล มีหนาท่ี บํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร จึงไดจัดทํา
โครงการจัดต้ังศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบลข้ึนมา เพ่ือเป-นแหล�งเรียนรูแหล�งขอมูลดานการเกษตร
ท้ังดานพืช  สัตว
 ประมง หรือดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการส�งเสริมอาชีพดานการเกษตร ท่ีใชองค
ความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม�ๆท่ีสามารถนําไปต�อยอดใหเกิดเป-นรูปธรรม อันจะทําใหเกิดประโยชน
ต�อตนเองและ
เครือข�ายอ่ืนๆท่ีสามารถสรางมูลค�า สรางโอกาสต�อผลผลิตทางการเกษตรอย�างยั่งยืนต�อไป โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป-นแนวทางในการดําเนินงาน โดยสํานักงานปลัด องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได
จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
   
๓. วัตถุประสงค� 
           ๓.๑. เพ่ือเป-นแปลงสาธิตในการทํากิจกรรมดานการเกษตร ปศุสัตว
 ประมง ในตําบลเตาไห 
           ๓.๒. เพ่ือเป-นศูนย
เรียนรูของชุมชนทางดานการเกษตร ปศุสัตว
 ประมง โดยมีแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป-นพ้ืนฐานการเรียนรู 
           ๓.๓. เพ่ือพัฒนาและสรางเครือข�ายเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหมีความรู วิชาการดานต�างๆและ นวัตกรรม
ใหม�ๆทางดานการเกษตร ท่ีสามารถต�อยอดและสรางมูลค�าใหเกิดประโยชน
ต�อเกษตรกรเองและชุมชน  
           ๓.๔.เพ่ือส�งเสริมใหมีการใชทรัพยากรอย�างคุมค�าและยั่งยืน ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถพ่ึงพาตนเองไดย�างยั่งยืน 
           ๓.๕. เพ่ือส�งเสริมใหเกิดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนในตําบลเตาไห และการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เกษตรกรเครือข�ายท่ีอยู�นอกพ้ืนท่ี 
  
๔. เป&าหมาย 
 ๔.๑. ใหมีกิจกรรมท่ีดําเนินการในศูนย
ฯดังนี้ 
                 ๔.๑.๑ กิจกรรมดานลดตนทุนการผลิต 
                         - การเพาะพันธุ
กลาไม 
                         - การปลูกพืชหมุนเวียน 
                         - การทําปุRยน้ําหมักชีวภาพ 
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                         - การเลี้ยงไสเดือน 
                 ๔.๑.๒ กิจกรรมดานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการพ่ึงพาตนเอง 
                         - การเลี้ยงปลาในนาขาว 
                         - การเลี้ยงกบในบ�อพลาสติก 
                         - เลี้ยงไก�พ้ืนเมือง ไก�ดํา 
                         - การเลี้ยงก้ิงก�า มดแดง  
                         - พืชผักสวนครัวรั้วกินได 
                         - พืชสมุนไพรและการใชประโยชน
ทางยา 
                         - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  
            ๔.๒. สามารถเป-นแหล�งเรียนรูดานการเกษตร ปศุสัตว
 ประมง ปุRยหมัก แก�เกษตรกรและนักเรียน
ประชาชนผูสนใจในพ้ืนท่ีและท่ัวไป 
 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
 ๕.๒. ประชุมชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๕.๓. เตรียมพ้ืนท่ีและวัสดุอุปกรณ
ท่ีเก่ียวของ 
          ๕.๔. ปฏิบัติงามตามแผนงาน 
                ๕.๔.๑. ปรับพ้ืนท่ีแบ�งโซนตามความเหมาะสม ประกอบดวย 
                          - ดานพืช ปรับพ้ืนท่ีแปลงนา ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ซุมไมเลื้อย เรือนเพาะชํา 
                          - ประมง บ�อเลี้ยงกบ ปลาในแปลงนา 
                          - ปศุสัตว
 คอกไก�  
                          - ปุRย บ�อเลี้ยงไสเดือน ถังหมักปุRยชีวภาพ  
          ๕.๕. ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานผล  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปTงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 
 
๗. สถานท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีหลังศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองสระลา พ้ืนท่ีประมาณ ๑,๓๕๒ ตารางเมตร โดยแยกพ้ืนท่ีตาม
ความเหมาะสม แบ�งพ้ืนท่ีเป-นโชน 
          - ดานพืช เช�น พืชผักสวนครัว ไมผล ไมลมลุก พืชสมุนไพร 
          - ปศุสัตว
 เช�น ไก� ก้ิงก�า มดแดง 
          - ประมง เช�น ปลา กบ 
          - ปุRยหมัก ปุRยจากมูลไสเดือน ปุRยน้ําหมักชีวภาพ 
 
๘. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท/ปT 
 
๙.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๙.๑. งานส�งเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด องค
การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
          ๙.๒. ศูนย
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลเตาไห 
 ๙.๓. สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหาน 
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๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได7รับ 
 ๑๐.๑. มีแหล�งเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรใหกับเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจไดศึกษาหา
ความรูสามารถนําความรูไปต�อยอดและสรางมูลค�าได 
 ๑๐.๒. เกษตรกรท่ีไดรับความรูหรือนวัตกรรมใหม�ๆดานการเกษตรสามารถนําความรูไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเครือข�ายอ่ืนๆนอกพ้ืนท่ีทําใหมีการขยายเครือข�ายอันจะเป-นประโยชน
ต�อการพัฒนาดานการเกษตร 
 ๑๐.๓. เป-นแบบอย�างในการประยุกต
การใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการดํารงชีพในภาวะป�จจุบัน 
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1.3 การสร+างจิตสํานึกและความตระหนักแก"เด็กและเยาวชน 
 
 1.3.1. สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย�สุจริต 
 

ลําดับท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร+างภูมิคุ+มกันทางสังคมให+เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม"โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการทุจริตเป�นปญหาท่ีทําลายสังคมอย�างรุนแรงและฝงรากลึก เป�นปญหาท่ีสะท#อน

วิกฤตการณ8ด#านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก#ไขปญหาได#อย�างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต#องมี
ค�านิยมในการรักความดีและรู#สึกไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ�มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค8การบริหารส�วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก#ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค8การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน#าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด#าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต#บังคับแห�งกฎหมาย องค8การบริหารส�วนตําบลมีหน#าท่ี
ต#องทําในเขตองค8การบริหารส�วนตําบล (5) ส�งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส�งเสริม 
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู#สูงอายุ และผู#พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ให#แก�องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให#เทศบาล เมืองพัทยา และองค8การบริหารส�วน
ตําบล มีอํานาจและหน#าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน8ของประชาชนในท#องถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห8และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู#ด#อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก#ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ท่ีต#องการพัฒนาคนไทยให#เป�นคนท่ีสมบูรณ8ท้ังด#านร�างกาย จิตใจ อารมณ8 สังคมและ
สติปญญา ความรู# มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู#อ่ืนได#อย�างมีความสุข และ
มาตรา 25 กําหนดให#รัฐต#องส�งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล�งเรียนรู#ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกล�าว จึงได#จัดโครงการสร#าง
ภูมิคุ#มกันทางสังคมให#เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”) ข้ึน เพ่ือเป�นการสร#างภูมิคุ#มกันและค�านิยมท่ี
ถูกต#องซ่ึงจะเป�นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให#เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป�นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป�นการปAองกัน
แก#ไขปญหาทุจริตท่ีได#ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกให#เด็กและเยาวชนรักความถูกต#อง มีความซ่ือสัตย8สุจริต 
การยึดม่ันในความสัตย8จริงรู#จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต�อตนเองและผู#อ่ืนโดยชอบ ไม�คดโกง มีจิตสาธารณะ มี
จิตสํานึกเพ่ือส�วนรวม ตระหนักรู#และคํานึงถึงสังคมส�วนรวม 
มีความรับผิดชอบต�อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร#อมท่ีจะเสียสละประโยชน8ส�วนตนเพ่ือรักษาประโยชน8
ส�วนรวม 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝงให#เด็กและเยาวชนเป�นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย8 สุจริต 
 2. เพ่ือสร#างภูมิคุ#มกันทางสังคมให#เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เพ่ือส�งเสริมให#เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร#อมท่ีจะเสียสละประโยชน8ส�วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน8ส�วนรวม 

4. เป�าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต�งต้ังคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไม�โกงมาปรับใช#ในศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของ  

อปท. หรือ ท่ี อปท. ให#การอุดหนุน  
 3. ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  

4. ติดตามการดําเนินการ 
 4. สรุปผลการดําเนินการ 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการนําหลักสูตรโตไปไม�โกงมาปรับใช#ในศูนย8พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. 
หรือ ท่ี อปท. ให#การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได#รับการปลูกฝงให#เป�นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย8 สุจริต มี
ภูมิคุ#มกันทางสังคม ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร#อมท่ีจะเสียสละประโยชน8ส�วนตน เพ่ือรักษาประโยชน8
ส�วนรวม 
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1.3.2. สร+างจิตสํานึกและความตระหนักในการต"อต+านการทุจริต 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส�งเสริมสภาเด็กและเยาวชนระดับหมู�บ#าน/ตําบล ต�อต#านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ชุมชน/ทองถ่ินเป-นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและทองถ่ินใหเขมแข็ง น�าอยู� 
ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองไดอย�างยั่งยืน ท้ังดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
จะส�งผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี และหากทุกชุมชน/ทองถ่ินมุ�งม่ันดําเนินการอย�างกวางขวาง 
ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย�างมีทิศทาง เป-นประเทศท่ีน�าอยู�ท่ีสุด 

ชุมชนจะเขมแข็ง น�าอยู� และพ่ึงตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู ร�วมคิดร�วมทํา 
ตลอดจนอาศัยความร�วมมือและขอมูลทางวิชาการจากหน�วยงานในทองถ่ินไม�ว�าจะเป-นหน�วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษาสิ่งแวดลอม เนนการพ่ึงตนเอง เป-นสังคมเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได และไม�ทอดท้ิงกัน 

โครงการสภาเด็กและเยาวชนภายใต7 กิจกรรมส�งเสริมสภาเด็กและเยาวชนระดับหมู�บ#าน/ตําบล 
ต�อต#านการทุจริต จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการชุมชนท่ีผสมผสานการทํางานและใชแนวคิด
หลักการขางตนเพ่ือพัฒนาทุนปรับปรุงป�จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อชุมชน ในการมุ�งใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะ
ครบ 4 มิติ ท้ังทางกาย ใจ สังคม และ ป�ญญา เพ่ือต�อตานป�ญหาการทุจริต 

3. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือใหเกิดสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีบทบาท เขมแข็งในการพัฒนาชุมชนใหน�าอยู�   

 2. เกิดเป-นกลุ�มเยาวชนตนแบบดานการพัฒนาชุมชนและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมรวมท้ังขยาย
การทํางานเชิงเครือข�ายเพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว�างกัน 

3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู#ความเข#าใจในบทบาทหน#าท่ีของพลเมืองท่ีดี 
 4. เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือจะได#ไม�สร#างปญหาให#กับตนเอง ครอบครัว สังคม 
และมีส�วนร�วมในการปAองกันและแก#ไขปญหาในสังคม 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 เด็กและผู#นําเยาวชน ตําบลเตาไห 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ตามท่ีโครงการกําหนดในแต�ละปRงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปRงบประมาณ พ.ศ.256๒ – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมฝ�กอบรมฟงการบรรยายในหัวข#อเรื่อง 
  - การเสริมสร#างความเข#มแข็งเครือข�ายเยาวชน   
  - บทบาทหน#าท่ีผู#นํา 
  - การแก#ไขปญหาเสื่อมโทรมและยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 
 กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมกลุ�มสัมพันธ8เสริมสร#างความสามัคคี 
  - แบ�งกลุ�มทํากิจกรรมสร#างความสัมพันธ8ท่ีดีระหว�างสมาชิก 
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกลุ�มแลกเปลี่ยนเรียนรู# 
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8. งบประมาณ  
 30,000.- บาท/ปRงบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ   
 สํานักงานปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ผลท่ีคาดว"าจะได+รับ 

1. สภาเด็กและเยาวชนท่ีมีบทบาท เขมแข็งในการพัฒนาชุมชนใหน�าอยู�   
 2. เกิดเป-นกลุ�มเยาวชนตนแบบดานการพัฒนาชุมชนและเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมรวมท้ังขยาย
การทํางานเชิงเครือข�ายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว�างกัน 

3. เพ่ิมความรู#ความเข#าใจในบทบาทหน#าท่ีของพลเมืองท่ีดี 
 4. เด็กและเยาวชนมีส�วนรับผิดชอบต�อสังคม ไม�สร#างปญหาให#กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส�วน
ร�วมในการปAองกันและแก#ไขปญหาในสังคม 
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1.3.3. สร+างจิตสํานึกและความตระหนักให+มีจิตสาธารณะ 
 

ลําดับท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ� เพ่ืออนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป�นสิ่งท่ีสําคัญต�อการดํารงชีวิตของมนุษย8 ไม�ว�าจะเป�น น้ํา ป{าไม# แร�ธาตุ ซ่ึงนับวัน
จะหมดลงเนื่องจากมนุษย8ไม�ได#ตระหนักถึงคุณค�าและการบํารุงรักษา จะเห็นได#จากปจจุบันปญหามลพิษ
สิ่งแวดล#อมมีมากข้ึน ทําให#น้ําเสีย อากาศเป�นพิษ ขยะล#นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษย8ท่ีมี
ต�อการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เด็กและเยาวชนเป�นทรัพยากรมนุษย8ท่ีมีความสําคัญ และ
ต#องได#รับการพัฒนาทุกๆ ด#าน ท้ังทางด#านร�างกาย จิตใจ อารมณ8 สังคม และสติปญญา ให#เจริญเติบโตเป�น
พลเมืองดีท่ีจะเป�นกําลังในการพัฒนาท#องถ่ิน และประเทศชาติต�อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป�นการส�งเสริมและสนับสนุนให#เด็กและเยาวชนอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม และปญหาท่ีจะได#รับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม จึงได#จัดทํา
โครงการเยาวชนสัมพันธ8 เพ่ืออนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือเป�นการปลูกและปลุกจิตสํานึกให#แก�เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม และมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมท่ีเป�น
สมบัติของชาติ 
 2. เพ่ือส�งเสริมให#เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะ รู#จักเสียสละ และรู#จักแบ�งปน 

4. เป�าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 แหล�งเรียนรู#ธรรมชาติท่ีกําหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 2. ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรู#และประสบการณ8ด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
 3. ประสานงานสถานท่ีจัดอบรม และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 4. ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดไว# 
 5. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เด็กและเยาวชนกลุ�มเปAาหมายเข#าร�วมโครงการไม�น#อยกว�าร#อยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม และเกิด
จิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมท่ีเป�นสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะ รู#จักเสียสละ และรู#จักแบ�งปน 
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มิติท่ี 2 การบริการราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 

 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต"อต+านการทุจริตของผู+บริหาร 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต"อต+านการทุจริตของผู+บริหารองค�การ
บริหารส"วนตําบลเตาไห ด+วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร8ชาติว�าด#วยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซ่ึง

มุ�งสู�การเป�นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป�นสังคมมิติใหม�ท่ีประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยได#รับความร�วมมือจากฝ{ายการเมือง หน�วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ8รักษา
ผลประโยชน8ของชาติและประชาชนเพ่ือให#ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด#านความโปร�งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน8 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต#านทุจริต” มีเปAาหมายหลัก
เพ่ือให#ประเทศไทยได#รับการประเมินดัชนีการรับรู#การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม�น#อยกว�า
ร#อยละ 50 ในปR พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได#นั้น การบริหารงานภาครัฐต#องมีระดับธรรมาภิ
บาลท่ีสูงข้ึน เจ#าหน#าท่ีของรัฐและประชาชนต#องมีพฤติกรรมแตกต�างจากท่ีเป�นอยู�ในปจจุบัน ไม�ใช#ตําแหน�ง
หน#าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินเป�นหน�วยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร8ชาติ ซ่ึง
ปจจุบันมีองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน จํานวน 7,852 แห�ง ซ่ึงองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินเป�นหน�วยงานของรัฐ
ภายใต#โครงสร#างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน#นการกระจาย
อํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท#องถ่ินและเป�นกลไกหนึ่งในการส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป�น
หน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน8ของประชาชนในท#องถ่ิน ถือ
เป�นกลไกสําคัญในการพัฒนาท#องถ่ินซ่ึงนําไปสู�การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ การพัฒนาองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
ให#เกิดความยั่งยืนรัฐจะต#องให#ความเป�นอิสระแก�องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินโดยยึดหลักแห�งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ8ของประชาชนในท#องถ่ิน และส�งเสริมให#องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินเป�นหน�วยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก#ไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี ส�วนการกํากับดูแล
องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินจะทําได#เท�าท่ีจําเป�นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต#องเป�นไปเพ่ือการคุ#มครอง
ประโยชน8ของประชาชนในท#องถ่ิน 

 
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได#เห็นถึงความสําคัญในการปAองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับท#องถ่ินเอง ซ่ึงจะเป�นกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร�วมมือกันสร#างสังคมท่ีไม�ทนต�อการ
ทุจริต โดยได#ยึดถือหรือมีความมุ�งม่ันท่ีจะบริหารราชการให#เกิดประโยชน8สุขแก�ประชาชนในท#องถ่ิน มีการ
บริหารให#เป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดีให#ความสําคัญกับการต�อต#านการทุจริตและการมีส�วน
ร�วมของประชาชน ผู#บริหารจึงได#ดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต#านการ
ทุจริตของผู#บริหารองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ด#วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเป�นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต#านการทุจริตของผู#บริหารองค8กรปกครองส�วน

ท#องถ่ินอย�างเห็นเป�นรูปธรรม ด#วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต  
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2. เพ่ือประชาสัมพันธ8การจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน สู�การ
รับรู#ของสาธารณชน  

4. เป�าหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต#านการทุจริตของผู#บริหารองค8การบริหารส�วนตําบล
เตาไห 
 2. แผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ผู#บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปAองกันการทุจริตและต#านการทุจริต  
 2. แต�งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต 
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร�แผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตต�อสาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. ผู#บริหารได#แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต#านการทุจริตอย�างเห็นเป�นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
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2.2 มาตรการสร+างความโปร"งใสในการปฏิบัติราชการ 
  
 2.2.1. สร+างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคลให+เปFนไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต"งตั้ง โยกย+าย โอน เล่ือนตําแหน"ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร#างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานอบต. ลูกจ#างประจํา และพนักงานจ#างขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เป�นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต�อองค8กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต.ให#มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงานให#
เกิดประโยชน8ต�อองค8กร และประชาชนการพัฒนางานขององค8กรจะบรรลุผลได#ต#องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู#ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป�นปจจัยสําคัญในการพัฒนางานให#มีคุณภาพ จะต#องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป�นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร�งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได# ด#านการพัฒนาระบบบริหารให#
มีประสิทธิภาพ เป�นธรรม เพ่ือนําไปสู�การสร#างมาตรฐานความโปร�งใส และการให#บริการท่ีเป�นธรรมตรวจสอบ
ได#อย�างแท#จริงต�อไป 
 เพ่ือให#เป�นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท#าย ท่ีกําหนดให#การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน#าท่ีของ อบต. ต#องเป�นไปเพ่ือประโยชน8สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปoดเผย
ข#อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว�าด#วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดให#การบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดีนั้น ต#องก�อให#เกิดประโยชน8สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ#มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ8และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขอ ง 
อบต. ลงวันท่ี 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานอบต. ลูกจ#างประจํา และพนักงานจ#าง ดังนั้น เพ่ือเป�นการ
ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให#มีประสิทธิภาพ เป�นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทํางาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการทํางานได# จึงได#จัดให#มีมาตรการสร#างความโปร�งใสในการบริหารงาน
บุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด#านความโปร�งใสในการบริหารบุคคลของ อบต. 
 3.2 เพ่ือให#การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต#อง โปร�งใสสามารถ
ตรวจสอบได# 
 3.3 เพ่ือเป�นการปAองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน8จากการปฏิบัติงานด#านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด#านบริหารงานบุคคลของอบต.ให#มีประสิทธิภาพได#คนดี คน
เก�งมีความรู#ความสามารถซ่ือสัตย8สุจริตเข#ามาทํางาน 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 จัดทํามาตรการด#านการบริหารบุคคลของ อบต. จํานวน 1 ฉบับ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปRงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ8 การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง โยกย#าย โอนเลื่อนตําแหน�ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต. จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ8และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต.  
 6.2 นําหลักเกณฑ8การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป�นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร�มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
8. งบประมาณ  
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ   
 สํานักงานปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานด#านบริหารงานบุคคลของ อบต. จํานวน 1 ฉบับ 
  - เจ#าหน#าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป�นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ� 
  - ลดข#อร#องเรียนในการดําเนินการด#านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม�น#อยกว�า 90 % 
  - บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต�อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม�ตํ่ากว�า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร�งใส สามารถปAองกันการทุจริตของเจ#าหน#าท่ีได# 
 
 

ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค8การบริหารส�วนตําบล ปลัดอบต. และหัวหน#า
ส�วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเป�นหน�วยงานบริหารราชการองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน#าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให#แก�ประชาชนในท#องถ่ิน ตามอํานาจหน#าท่ีของอบต. ท้ังท่ีเป�น
หน#าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค8การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6) หน#าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให#แก�องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหน#าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให# อบต. มีหน#าท่ีต#องทําอีกมากมายในการให#บริการสาธารณะแก�
ประชาชน ผู#มารับบริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ ของอบต.นั้น มักจะประสบปญหาด#านการอํานวยความ
สะดวกในการติดต�อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู�กับฝ{ายผู#บริหาร ไม�มีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหน#าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน#าหน�วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ{ายต�าง ๆ 
ซ่ึงเป�นอุปสรรคอย�างยิ่งต�อการให#บริการ ทําให#การบริการเกิดความล�าช#า ประชาชนไม�ได#รับความสะดวกอัน
อาจเป�นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ#าหน#าท่ี ส�งผลให#ระบบ
การให#บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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 เพ่ือให#เป�นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท#าย ท่ีกําหนดให#การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน#าท่ีของ อบต. ต#องเป�นไปเพ่ือประโยชน8สุขประชาชน โดยใช#วิธีการบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด#วยหลักเกณฑ8 และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให#การบริหารราชการเพ่ือให#เกิดประโยชน8สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป�น ประชาชนได#รับการอํานวยความสะดวก
และได#รับการตอบสนองความต#องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ#มค�า ตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 
2496 มาตรา 48(2) กําหนดให#นายกองค8การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน#าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เก่ียวกับราชการของ อบต. มาตรา 48 กําหนดให#นายกองค8การบริหารส�วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของ อบต. และเป�นผู#บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ#างของอบต. มาตรา 48 นายก
องค8การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให#แก�รองนายกองค8การบริหารส�วนตําบลท่ี
ได#รับแต�งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค8การบริหารส�วนตําบลได# มาตรา 48 กําหนดให#ปลัด 
อบต. เป�นผู#บังคับบัญชาพนักงาน อบต. และลูกจ#าง อบต. รองจากนายกองค8การบริหารส�วนตําบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต. ให#เป�นไปตามนโยบาย และอํานาจหน#าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย 
กําหนด หรือตามท่ีนายกองค8การบริหารส�วนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
อบต. จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ8และเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลของ อบต. จังหวัดอุดรธานี 
 ดังนั้น เพ่ือให#การบริหารราชการเป�นไปตามหลักการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต#องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให#บริการและไม�สร#างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ�งยาก จึงจําเป�นต#องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน#าท่ีของ อบต. ข้ึน 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือเป�นการลดข้ันตอนการให#บริการประชาชนให#ได#รับความสะดวก รวดเร็ว เป�นธรรมตอบสนอง
ความต#องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให#ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน�วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป�นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู#บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปAองกันการผูกขาดอํานาจหน#าท่ีในการใช#ดุลพินิจอันอาจเป�นเหตุแห�งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน�งหน#าท่ีราชการ 
4. กลุ"มเป�าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค8การบริหารส�วนตําบล ปลัด อบต. และหัวหน#าส�วนราชการ 
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด#วย นายกองค8การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให#รองนายกองค8การบริหารส�วนตําบล 
นายกองค8การบริหารส�วนตําบลมอบหมายให#ปลัด อบต. รองปลัดอบต. และหัวหน#าส�วนราชการ ปลัดอบต.
มอบหมายให#รองปลัด อบต. และปลัด อบต. มอบหมายให#หัวหน#าส�วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปRงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 7.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข#อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 7.2 จัดทําหนังสือแจ#งเวียนให#ทุกส�วนราชการและผู#รับมอบอํานาจให#ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 7.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ8ให#ประชาชนทราบ 
 7.4 ให#ผู#รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได#รับมอบหมายในทุกเดือน 
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8. งบประมาณ  
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ   
 สํานักงานปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให#ผู#ท่ีเก่ียวข#องปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ผลลัพธ� 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได#รับอยู�ในระดับดี 
  - ประชาชนได#รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน#าท่ีอันเป�นช�องทางแห�งการทุจริต 

 
 

ลําดับท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : สร#างความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป�นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช#หลักการการให#รางวัลเป�นแรงจูงใจให#ผู#ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ#นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค8การบริหารส�วนตําบลตําบลเตาไห ได#ให#ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป�นเรื่องลําดับต#นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งเรื่องการใช#ดุลพินิจของผู#บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู#ใต#บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ8และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของอบต. ลงวันท่ี 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ได#กําหนดให#นายกองค8การบริหารส�วน
ตําบลแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน อบต. ดังนั้น จึงเป�นท่ีมาของกิจกรรมการสร#าง
ความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือให#การบริหารงานบุคคลด#านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร�งใส เป�นธรรมและสามารถตรวจสอบได# 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงาน อบต. และลูกจ#าง ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตา
ไห โดยแต�งต้ังปลัดองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเป�นประธานกรรมการ และหัวหน#าส�วนราชการเป�น
กรรมการ และพนักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ท่ีรับผิดชอบงานการเจ#าหน#าท่ีเป�นเลขานุการ 
 6.2 แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห โดย
ประกอบด#วย ประธานกรรมการ ผู#อํานวยการกองและพนักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหท่ีรับผิดชอบ
งานการเจ#าหน#าท่ีเป�นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค8การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู#บังคับบัญชาได#พิจารณาไว#โดยเจ#าหน#าท่ี
ให#คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป�นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
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 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค8การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให#แก�
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเสนอมา โดยใช#หลักเกณฑ8ตามท่ีกําหนดไว#ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ8และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของอบต. ลงวันท่ี 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช�วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของปRงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบ  
 งานการเจ#าหน#าท่ี สํานักงานปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร�งใส เป�นธรรม ตรวจสอบได# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. สร+างความโปร"งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช+ประโยชน�ในทรัพย�สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให+เปFนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ� ท่ีเก่ียวข+องอย"างเคร"งครัด 
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ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข#อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปR 
2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให#การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินเป�น
แนวทางเดียวกันและสอดคล#องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร8ขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินจึง
มีกิจกรรมควบคุมให#บุคลากรฝ{ายบัญชี กองคลัง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�าย
ให#ความรู#ความเข#าใจในการปฏิบัติ ทําให#เกิดความคุ#มค�าและมีประสิทธิภาพลดข#อผิดพลาดในการเบิกจ�ายเงิน
ตามข#อบัญญัติงบประมาณรายจ� ายประจํ าปR  และดํา เนินงานตามข้ันตอนของระเ บียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข#อง ซ่ึงถือเป�นเรื่องสําคัญท่ีองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินจะต#องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป�นต�อการบริหารงานขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
3. วัตถุประสงค� 
 3.1 เพ่ือให#บุคลากรฝ{ายบัญชี กองคลัง รอบคอบมีความเข#าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ีเก่ียวข#อง 
 3.2 เพ่ือลดข#อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให#เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ{ายบัญชี กองคลัง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ�ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ�าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว# 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. บุคลากรฝ{ายบัญชี กองคลัง มีความรู#ความเข#าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวข#อง 
 2. ลดข#อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให#เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ และเป�นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ#มค�าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด#วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให#มีการ
บริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ#มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน8สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให#เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วยการพัสดุ ปR 2535 และแก#ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบันและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด#านจัดซ้ือจัดจ#าง 
 2. เพ่ือใช#เป�นข#อมูลในการรายงานผู#บริหาร 
 3. เพ่ือใช#เป�นข#อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ#างของหน�วยงาน 
 4. เพ่ือให#ทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพ่ือใช#เป�นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพ่ือเป�นข#อมูลให#กับประชาชนสามารถตรวจสอบได# 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 1. หัวหน#าฝ{ายและผู#อํานวยการกองพัสดุและทรัพย8สิน 
 2. เจ#าหน#าท่ีผู#ปฏิบัติงานด#านพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดเก็บข#อมูลในการจัดซ้ือจัดจ#าง 
 2. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ#างและคิดเป�นร#อยละของจํานวนโครงการและร#อยละของจํานวน
งบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ#าง 
 4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ#างประจําปR 
 6. รายงานการวิเคราะห8ผลการจัดซ้ือจัดจ#างประจําปR 
 7. เผยแพร�ข#อมูลให#ประชาชนได#รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. ประชาชนได#รับทราบข#อมูลในการบริหารงานของหน�วยงานด#วยความโปร�งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู#บริหารมีข#อมูลในการวางแผนการบริหารงานให#มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู#ปฏิบัติงานมีข#อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ#างให#มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ#มค�าเป�นประโยชน8กับประชาชน 

 
 

 
ลําดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ สร+างความโปร"งใสในการใช+จ"ายเงินงบประมาณ 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีฐานะเป�นนิติบุคคล มีอํานาจหน#าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด#วย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได#และการใช#จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต�ต#องเป�นไปตามอํานาจหน#าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว# ดังนั้น การท่ีองค8กรปกครองส�วน
ท#องถ่ินจะบริหารงานให#มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน8สูงสุดแก�ประชาชน จะต#องบริหารงานด#วยความ
ซ่ือสัตย8 สุจริต มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได#ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร#างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช#ประโยชน8ใน
ทรัพย8สินของทางราชการ เป�นเรื่องท่ีองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินให#ความสําคัญ เพ่ือปAองกันการใช#จ�าย
งบประมาณท่ีไม�สมควร ผิดวัตถุประสงค8 ไม�มีประสิทธิภาพ และปAองกันการเอ้ือประโยชน8ให#กับพวกพ#อง  
รวมท้ังเปoดโอกาสให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบข#อมูลการจัดซ้ือ จัดจ#าง องค8การบริหารส�วนตําบล
เตาไห จึงได#จัดทํามาตรการสร#างความโปร�งใสในการใช#จ�ายเงิงบประมาณ 
 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือปAองกันการใช#จ�ายงบประมาณท่ีไม�สมควร ผิดวัตถุประสงค8 ไม�มีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือปAองกันการเอ้ือประโยชน8ให#กับตนเอง และพวกพ#อง 
  3. เพ่ือสร#างกลไกให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบข#อมูลการจัดซ้ือ จัดจ#างขององค8กร 
 
 4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 เจ#าหน#าท่ีผู#ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 
 3. ประชุมคณะทํางาน 
 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร#างความโปร�งใสในการใช#จ�ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ8ให#บุคลากรในหน�วยงานและประชาชนทราบ 
 6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ข#อเสนอแนะเสนอผู#บริหารองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 

9. ผู+รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีมาตรการปAองกันและกํากับติดตามการใช#จ�ายงบประมาณท่ีไม�สมควร ผิดวัตถุประสงค8 ไม�มี
ประสิทธิภาพและปAองกันการเอ้ือประโยชน8ให#กับตนเอง และพวกพ#อง 
 2. มีกลไกหรือช�องทางให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบข#อมูลการจัดซ้ือจัดจ#างขององค8กรผ�าน
ช�องทางการประชาสัมพันธ8ขององค8กร 
 
 

ลําดับท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ :  การเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารด#านการจัดซ้ือ – จัดจ#าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหมีฐานะเป�นนิติบุคคล มีอํานาจหน#าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด#วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได#และการใช#จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต�ต#องเป�นไปตามอํานาจหน#าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว# ดังนั้น การท่ีอบต.จะ
บริหารงานให#มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน8สูงสุดแก�ประชาชน จะต#องบริหารงานด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต 
มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได#ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให#เป�นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท#าย ท่ีกําหนดให#การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน#าท่ีของ อบต. ต#องเป�นไปเพ่ือประโยชน8สุขของประชาชน โดยใช#วิธีการบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดีและให#คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ#าง และการเปoดเผยข#อมูลข�าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให# อบต. มีอํานาจหน#าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให#เป�นหน#าท่ีของ อบต.  
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข#อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว�าด#วยหลักเกณฑ8และ
วิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให#การจัดซ้ือจัดจ#าง ให#ส�วนราชการ
ดําเนินการโดยเปoดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน8และผลเสียทางสังคม ภาระต�อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค8ท่ีจะใช# ราคา และประโยชน8ระยะยาวท่ีจะได#รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให#การบริหารงบประมาณของ อบต. เป�นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได# เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน8สูงสุดแก�ประชาชนในท#องถ่ิน จึงมีความจําเป�นต#องจัดโครงการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารด#าน
การจัดซ้ือ – จัดจ#าง เพ่ือให#ประชาชนได#เข#าถึงข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ#างของ อบต. ทุก
โครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให#ประชาชนได#รับทราบข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ#าง ตามโครงการและกิจกรรม
ต�างๆ ของอบต. 
 2. เพ่ือเสริมสร#างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได#ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปAองกันการทุจริตในหน�วยงาน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร�ข#อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ#าง ตามแผนงาน/โครงการต�างๆ ของอบต.ท่ีดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด#วยการพัสดุขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช�องทาง ได#แก� ทางเว็บไซต8 บอร8ดประชาสัมพันธ8 หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร#สาย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห และชุมชนต�างๆ ภายในเขตองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมข#อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ#าง 
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  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ#าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู#ผ�านการคัดเลือกพร#อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ#าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. นําส�งประกาศไปเผยแพร�ประชาสัมพันธ8ตามช�องทางการประชาสัมพันธ8ของ อบต. ได#แก� ทาง
เว็บไซต8 บอร8ดประชาสัมพันธ8 ระบบกระจายเสียงไร#สาย หน�วยงานราชการ เป�นต#น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร�ข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#างไม�น#อยกว�า 3 ช�องทาง 
 10.2 ผลลัพธ� 
  - ประชาชนได#เข#าถึงข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#าง ของโครงการท่ีจัดซ้ือจัดจ#าง
ท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป�นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได#ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการร#องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ#างได# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3. สร+างความโปร"งใสในการให+บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให+เกิดความพึงพอในแก"
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และโดยไม"เลือกปฏิบัติ 
 

ลําดับท่ี 1 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล�าวได#ว�าเป�น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน จึงได#ให#ความสําคัญในการสร#างความเป�นธรรม/ไม�เลือกปฏิบัติ
ในการให#บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให#เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดีมาประยุกต8ใช# 
โดยเฉพาะหลักความโปร�งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม�แบ�งแยกด#าน เพศ ถ่ิน
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ�กอบรมและอ่ืนๆ สอดคล#องกับมาตรา 8 แห�ง  พระ
ราชกฤษฎีกาว�าด#วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได#กําหนดให#ส�วนราชการ
จะต#องดําเนินการโดยถือว�าประชาชนเป�นศูนย8กลางท่ีจะได#รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส�วน
ราชการต#องเป�นไปโดยความซ่ือสัตย8 สุจริต สามารถตรวจสอบได# 
 ดังนั้น เพ่ือให#หน�วยงานมีการใช#ระบบหรือเกณฑ8ท่ีชัดเจน องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช�วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช#ดุลยพินิจของเจ#าหน#าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให#บริการแก�
ประชาชนอย�างชัดเจน มีระบบการปAองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปAองกันการละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ีในการ
ให#บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต#องการของประชาชน เพ่ือให#เกิดความพึง
พอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช�วยให#การบริการของหน�วยงานมีความเป�นธรรม
โปร�งใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให#มีระบบท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได# และเกิดประโยชน8ต�อ

ประชาชน 
2. เพ่ือให#เจ#าหน#าท่ีผู#ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน�วยงานให#บริการอย�างมีความ

เป�นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให#ประชาชนผู#มารับบริการเกิดความพึงพอใจต�อคุณภาพการให#บริการ และเชื่อม่ันในองค8กร 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู#ใช#บริการมีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให#บริการ ร#อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดให#มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต�างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร#างเกณฑ8มาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป�นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติเป�นมาตรฐานเดียวกัน โปร�งใสและมีประสิทธิภาพ ได#แก� 
ระบบบัตรคิวในการให#บริการ ระบบการให#บริการออนไลน8 เป�นต#น 
 2. จัดให#มีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค�าบริการ (ถ#ามี) และระยะเวลาท่ีใช#ใน
การดําเนินการให#ผู#ใช#บริการหรือผู#มีส�วนได#ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน  
 3. จัดให#มีระบบการปAองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปAองกันการละเว#นการปฏิบัติหน#าท่ี ได#แก� จัดให#มี
กล#องวงจรปoดภายในสถานท่ีให#บริการ 
 4. จัดให#มีสถานท่ีสําหรับผู#สูงอายุและผู#พิการโดยไม�เลือกปฏิบัติ ได#แก� ทางลาดชันห#องน้ําสําหรับผู#
พิการ 
 5. จัดให#มีปAายสามภาษา ได#แก� ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
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 6. มีการนําระบบออนไลน8 ซอฟต8แวร8 สกอร8คาร8ด สมาร8ท บ�อกซ8 (Scorecard Smart Box) มาประยุกต8ใช#
ในการประเมินผลการให#บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด กองคลัง กองช�าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
1. มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให#มีระบบท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได# และเกิดประโยชน8ต�อ

ประชาชน 
2. มีระบบการทํางานให#เจ#าหน#าท่ีผู#ปฏิบัติงานให#บริการอย�างมีความเป�นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 

 3. ประชาชนผู#รับบริการมีความพึงพอใจ ร#อยละ 80 
4. ลดจํานวนข#อร#องเรียนการให#บริการสาธารณะท่ีไม�เป�นธรรม เลือกปฏิบัติ 
 
 

ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการใช#บัตรคิวในการติดต�อราชการ 
 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเป�นหน�วยงานบริหารราชการองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน#าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให#แก�ประชาชนในท#องถ่ิน ตามอํานาจหน#าท่ีของ อบต.  ท้ังท่ีเป�น
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค8การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก#ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
หน#าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให#แก�องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหน#าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให# อบต.มีหน#าท่ีต#องทําอีกมากมาย ในการให#บริการสาธารณะแก�
ประชาชนผู#มาขอรับบริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ ขอ งอบต. นั้นมักจะประสบปญหาด#านการอํานวยความ
สะดวกอย�างเสมอภาค เป�นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู#มาขอรับบริการเป�นจํานวนมากซ่ึงเจ#าหน#าท่ีไม�
สามารถให#บริการได#อย�างทันท�วงที การตอบสนองความต#องการเกิดความล�าช#าไม�เป�นธรรม และการให#บริการ
ไม�เป�นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป�นช�องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ#าหน#าท่ีถือเป�นพฤติกรรมท่ีไม�
พึงประสงค8 ท้ังผู#มาขอรับบริการและผู#ให#บริการ ส�งผลต�อมาตรฐานการให#บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให#เป�นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค8การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก#ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) ท่ีกําหนดให#การปฏิบัติงานตามอํานาจหน#าท่ีของอบต.ต#องเป�นไปเพ่ือประโยชน8สุขของ
ประชาชน โดยใช#วิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี และให#คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปoดเผยข#อมูลข�าวสารอย�างโปร�งใสตามพระราชกฤษฎีกาว�า
ด#วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให#การบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดี ได#แก� การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปAาหมายโดยก�อให#เกิดประโยชน8สุขแก�ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ#มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป�น และ
ประชาชนได#รับการอํานวยความสะดวก และได#รับการตอบสนองความต#องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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 ดังนั้น องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได#มุ�งเน#นท่ีจะให#บริการประชาชนแล#วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให#บริการโดยจัดลําดับก�อน – หลัง เพ่ือเป�นการสร#างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให#บริการประชาชน โดยไม�เลือกปฏิบัติ จึงได#จัดกิจกรรมการใช#บัตรคิวในการติดต�อราชการสําหรับผู#มาติดต�อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือสร#างกลไกในการปฏิบัติราชการด#านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป�นธรรมต�อผู#มา
รับบริการ 
 2. เพ่ือให#ประชาชนผู#มาขอรับบริการได#รับความสะดวก รวดเร็ว 
 3. เพ่ือให#ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให#และเกิดความคุ#มค�าในการขอรับบริการ 
 4. เพ่ือเป�นเกราะปAองกันในการปฏิบัติหน#าท่ีของเจ#าหน#าท่ีมิให#กระทําการแสวงหาประโยชน8หรือ
กระทําการประพฤติมิชอบต�อตําแหน�งหน#าท่ี อันเป�นเหตุแห�งการทุจริตต�อหน#าท่ี 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให#บริการแก�ประชาชนท่ัวถึงเป�นธรรม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู#รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให#บริการ 
 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต�างๆ ตามความจําเป�นและเหมาะสม 
 4. ปoดประกาศประชาสัมพันธ8ให#ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช#บริการ
 5. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู#มาขอรับบริการ 
 6. สรุปผลการให#บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป�นรายสัปดาห8/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แก#ไขการให#บริการอย�างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 10.1 ผลผลิต มีการใช#บัตรคิวสําหรับให#บริการแก�ประชาชนตามลําดับก�อนหลัง สําหรับหน�วยงานท่ี
ให#บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให# ไม�น#อยว�าร#อยละ 70 ของผู#มาขอรับบริการ 
  - การให#บริการเกิดความโปร�งใส ลดข#อร#องเรียนการทุจริตต�อหน#าท่ี 
 
2.3 มาตรการการใช+ดุลยพินิจและใช+อํานาจหน+าท่ีให+เปFนไปตามหลักการบริหารกิจการบ+านเมืองท่ีดี 

 
 2.3.1. มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข+องในแต"ละข้ันตอน เปZดเผย ณ ท่ีทําการ และในระบบเครือข"ายสารสนเทศขององค�กร
ปกครองส"วนท+องถ่ิน 
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ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด#วยหลักการบริหารจัดการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให#
องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ8การบริหารกิจการบ#านเมืองทีดี โดยอย�างน#อยต#องมีหลักเกณฑ8
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต#องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให#มีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู#รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให#
สอดคล#องกับความต#องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปRท่ีผ�านมาได#มีการประเมินองค8กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได#ดําเนินการตามโครงการดังกล�าวอย�างต�อเนื่องทุกปRนั้น 
 เพ่ือให#การประเมินบริหารจัดการบ#านเมืองท่ีดีเป�นไปด#วยความเรียบร#อยเกิดประโยชน8สุขต�อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค8กรมีประสิทธิภาพและความคุ#มค�า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต#องการของประชาชนได#อย�างแท#จริง หรืออย�างน#อยมีผลการประเมินไม�ตํ่ากว�าปRท่ีผ�านมา 
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหจึงได#จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต#องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
ขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินและอํานาจหน#าท่ีของอบต.ตามกฎหมายเป�นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต#องการของประชาชน 
 3. เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู#รับบริการ 
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให#บริการประชาชน 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหให#สั้นลง 
 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลเตาไห 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4. พนักงานและเจ#าหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 5. ผู#บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู�ผู#ใต#บังคับบัญชาซ่ึงมีหน#าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
6. วิธีดําเนินการ  
 1. แต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให#บริการท่ีสามารถปฏิบัติได#จริงและพิจารณางานในภารกิจว�าเรื่องใดท่ี
ผู#บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให#แก�ผู#ใต#บังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองค8การบริหารส�วนตําบลมอบอํานาจให#รองนายกองค8การบริหารส�วนตําบล หรือปลัดอบต.ให#ประชาชน
ทราบโดยท่ัวไปพร#อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให#ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟงข#อร#องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล�าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
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 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให#นายกองค8การบริหารส�วนตําบลและ
ผู#บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบ  
 ทุกกอง/สํานัก ในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. ประชาชนได#รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต�อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให#บริการของเจ#าหน#าท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร#นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล#องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทําให#ภาพลักษณ8ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให#
ประชาชนมีความศรัทธาต�อคณะผู#บริหารมากยิ่งข้ึน 

 
 

ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในมาตรา 3/1 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป�น
กฎหมายท่ีเป�นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว#ว�า “การบริหาร
ราชการต#องเป�นไปเพ่ือประโยชน8สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ#มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป�น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต#องการของประชาชน” และเพ่ือให#การ
ดําเนินการดังกล�าวเป�นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล�าว จึงได#มีการ
ประกาศใช#พระราชกฤษฎีกาว�าด#วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให#องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ8การบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย�างน#อยต#องมีหลักเกณฑ8เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต�อความต#องการของประชาชน 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหเป�นองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน#าท่ีของอบต.ต#องเป�นไปเพ่ือประโยชน8สุขของประชาชน ดังนั้นงานให#บริการจึงเป�นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู#บริหารและพนักงานทุกท�านจะต#องร�วมกันปรับปรุงและแก#ไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต#องการของประชาชนได#มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแล#วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให#เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต#องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก#ไขปญหา
ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหให#กับประชาชนได#อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให#ประชาชนได#รับการบริการได#อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต#อง 
 2. เพ่ือให#สามารถตรวจสอบความต#องการของประชาชน รับรู#สภาพปญหาและแก#ไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได# 
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 3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให#คํานึงถึงผลลัพธ8ในด#านการบริการประชาชนผู#
มาติดต�อขอรับบริการ 
 4. เพ่ือให#การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได# 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห และผู#ท่ีมาติดต�อราชการกับองค8การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 สํานักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. จัดให#มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให#ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน 
  (1) ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู#รับผิดชอบให#เป�นปจจุบัน 
  (2) ปรับปรุงปAายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให#บริการแก�ประชาชน 
  (3) จัดทําเอกสาร/แผ�นพับประชาสัมพันธ8เผยแพร�ข#อมูลข�าวสารต�างๆ 
  (4) จัดให#มีกล�อง/ตู#รับความคิดเห็นของประชาชน 
  (5) จัดทํา/เตรียมแบบฟอร8มคําร#องต�างๆ พร#อมตัวอย�างการกรอกแบบฟอร8มทุกงานบริการ 
  (6) จัดทําคําสั่งการให#บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให#มีการให#บริการแก�
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช�วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  (7) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการให#บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให#บริการ เพ่ือนําจุดบกพร�องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก#ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให#บริการให#ดียิ่งข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต�อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปRงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 
 
 
9. ผู+รับผิดชอบ  
 สํานักงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. ประชาชนได#รับการบริการได#อย�างสะดวกรวดเร็วและถูกต#อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต#องการของประชาชน รับรู#สภาพปญหาและแก#ไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได# 
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 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ8 ในด#านการบริการประชาชนผู#มาติดต�อ
ขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร�งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู+มีอํานาจในองค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจ ส่ังการ อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติราชการแทน 
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2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน#าท่ีให#กับผู#ใต#บังคับบัญชาในการบริหารงานในด#านต�างๆ ภายในองค8กรนั้น 
เพ่ือเป�นการช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให#เกิดความคล�องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข�ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให#ผู#ใต#บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู# ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป�นอย�างดี ด#วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให#การบริหารงานก�อให#เกิดประโยชน8สูงสุดแก�ราชการ  ดังนั้น การดําเนินการของหน�วยงานต#อง
มีการปรับให#เข#ากับสภาพสังคมและทันต�อสถานการณ8ท่ีการบริหารราชการต#องเป�นไปเพ่ือประโยชน8สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ#มค�าในเชิงภารกิจ 
แห�งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ต#องมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู#มีอํานาจในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือเป�นการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู#มีอํานาจในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 2. เพ่ือปAองกันการผูกขาดอํานาจหน#าท่ีในการใช#ดุลยพินิจอันอาจเป�นเหตุแห�งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน�งหน#าท่ีราชการ 
3. เพ่ือให#ประชาชนมีความพึงพอใจในการให#บริการ 

4. เป�าหมาย 
 คณะผู#บริหารองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ปลัดองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  รองปลัด
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห หรือหัวหน#าส�วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต�งต้ัง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผู#มีอํานาจในองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

2. แจ#งเวียนผู#รับมอบอํานาจและทุกหน�วยในองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ8ข#อมูลหน#าท่ีความรับผิดชอบและผู#รับผิดชอบในการปฏิบัติหน#าท่ี เปoดเผยต�อ

สาธารณชน  
 4. ผู#รับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหน#าท่ีตามคําสั่งท่ีได#รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของ ผู#มีอํานาจในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  และเปoดเผยข#อมูลต�อสาธารณชน 
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2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให#บริการจากหน�วยงานเพ่ิมมากข้ึน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก"หน"วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให+เปFนท่ีประจักษ� 

2.4.1 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย"องเชิดชูเกียรติหน"วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปจจุบันมุ�งเน#นความอยู�รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก�งแย�งแข�งขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค8 โดยอาจทําให#ขาดการคํานึงถึงความถูกต#องชอบธรรม อาจส�งผลกระทบต�อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตสํานึกของผู#คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ทําให#เกิดปญหาข้ึนอย�างมากมายในปจจุบัน 
ไม�ว�าจะเป�นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส�วน รวมถึงปญหาการก�ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป�นการส�งเสริมให#คนดีมีจุดยืนในสังคมเป�นต#นแบบอย�างท่ีดีแก�คนรุ�นหลัง องค8กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน จึงจัดให#มีการยกย�องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก�บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย8 สุจริต 
มีคุณธรรม เพ่ือส�งเสริมสร#างขวัญและกําลังใจแก�คนดีเหล�านั้น ให#ร�วมมือกันในการสร#างสรรค8สังคมท่ีสงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป�นแบบอย�างท่ีดีแก�สังคม เพ่ือการปลุกกระแส
การสร#างสังคมแห�งความดีอย�างเป�นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีว�า ความดี ความซ่ือสัตย8สุจริตและ
คุณธรรมเป�นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู�ความสงบสุขร�มเย็นร�วมกัน 
 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย8 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือสร#างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ#นให#ทุกภาคส�วนได#มีแบบอย�างท่ีดี อันเป�น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให#สังคมตระหนักถึงคุณค�าแห�งความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือสร#างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย�างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค8 เผยแพร� ประชาสัมพันธ8 ให#ประชาชน หน�วยงาน องค8กรในเขตองค8การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห  มีค�านิยม ยกย�อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน�วยงาน องค8กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตําบลเตาไห 
 - ผู#ทําคุณประโยชน8 และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 - การยกย�องเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างท่ีดีจํานวนไม�น#อยกว�า 
10 คน/ปR 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท่ีทําการองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห และตําบลเตาไห หมู�ท่ี 1-9 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะทํางานฯ  
 2. ประชุมคณะทํางาน 
  -กําหนดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย8 สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
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 4. ประกาศยกย�องเชิดชูเกียรติในโอกาสต�างๆ  
5. จัดให#มีการเผยแพร� ประชาสัมพันธ8ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให#เป�นท่ี

ประจักษ8  ผ�านทางสื่อช�องทางต�างๆ ได#แก� วารสาร เว็บไซต8 สื่อสังคม (Social Media) เป�นต#น 
6. เชิญบุคคลท่ีได#รับการเชิดชูเกียรติถ�ายทอดประสบการณ8 แนวคิดให#แก�เด็กและเยาวชน ประชาชน

ในชุมชนตามโอกาสต�างๆ ท่ีเหมาะสม 
7. จัดทําทําเนียบหน�วยงาน/บุคคลท่ีได#รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร�ต�อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. จํานวนหน�วยงาน/บุคคลท่ีได#รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ 
2. ประชาชน หน�วยงาน องค8กรในเขตตําบลเตาไห  บุคลากรองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มีค�านิยม ยก
ย�อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค�าของการประพฤติปฏิบัติตนด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีให+ความช"วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย"องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีช"วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสังคมไทยให#ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส�วน
ร�วมตามท่ีบัญญัติไว#ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป�นการยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค8กรท่ีให#การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด#านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป�นประโยชน8แก�
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป�นขวัญกําลังใจให#บุคคลหรือองค8กรมีความมุ�งม่ัน ต้ังใจ ร�วมเป�นแกนนําใน
การส�งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ8มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู#มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู#ท่ีได#รับ
การคัดเลือกระดับหมู�บ#านเข#ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต8 และวัน
ผู#สูงอายุในทุกปRงบประมาณ เพ่ือเป�นขวัญกําลังใจ ให#ประชาชนมีความมุ�งม่ัน ช�วยเหลือสังคม และเป�น
แบบอย�างต�อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือสร#างขวัญและกําลังใจแก�ผู#ทําคุณประโยชน8 และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค8การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห 
 2. เพ่ือส�งเสริมการสร#างแรงจูงใจให#ประชาชน หน�วยงาน องค8กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห ตระหนักถึงการเสียสละเพ่ือประโยชน8ส�วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ8และเผยแพร�ผลงานของผู#ท่ีได#รับรางวัลให#เป�นตัวอย�างท่ีดีแก�สาธารณชนต�อไป
  

4. เป�าหมาย 
 - ประชาชน หน�วยงาน องค8กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 - ผู#ทําคุณประโยชน8 และมีส�วนร�วมในกิจกรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ8กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู#มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผู#ใหญ�บ#าน และสมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ือคัดเลือกบุคคล
ผู#เข#าร�วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู#มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทําเอกสารผู#ทําคุณประโยชน8ด#านต�างๆ เพ่ือเสนอผู#บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด#านช�วยเหลือสังคมดีเด�น (ประชาชน) 
  - ด#านถ�ายทอดภูมิปญญาท#องถ่ินดีเด�น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด#านถ�ายทอดภูมิปญญาท#องถ่ินดีเด�น เพลงพ้ืนบ#าน (ประชาชน) 
  - ด#านถ�ายทอดภูมิปญญาท#องถ่ินดีเด�น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด#านอนุรักษ8ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู#มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ8และเผยแพร�ผลงานของผู#ท่ีได#รับรางวัลให#เป�นตัวอย�างท่ีดีแก�สาธารณชนต�อไป 
 6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู#มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู#บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. การยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค8กรดีเด�น ผู#ทําคุณประโยชน8 จิตสาธารณะหรือ
เข#าร�วมในกิจกรรมขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 2. ประชาชน หน�วยงาน องค8กรในเขตองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มีค�านิยม ยกย�อง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค�าของบุคคลท่ีเสียสละเพ่ือประโยชน8ส�วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย"องเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป�นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก�พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า 25 ปR ต้ังแต�ก�อนวิกฤติการณ8ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได#ทรงเน#นย้ําแนวทางการแก#ไขเพ่ือให#รอดพ#นและสามารถดํารงอยู�ได#อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต#
กระแสโลกาภิวัฒน8และความเปลี่ยนแปลงต�างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก�อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล#อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม#ผล ไม#ยืนต#น 
พืชสมุนไพร พืชใช#สอย ในลักษณะของสวนผสม ต�อมามีการพัฒนาเป�นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน�าย ทํา
ให#ต#องใช#ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต#นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ทําให#ต#องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน�ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได#จึงเป�นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน�าสนใจ เนื่องจากเป�นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป�น
การใช#พ้ืนท่ีเล็กๆ ให#เกิดประโยชน8 ปลอดภัยจากการใช#สารเคมีและสารพิษตกค#าง ทําให#สภาพแวดล#อมของ
บริเวณบ#านน�าอยู�น�าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช#บริโภคในครัวเรือนเป�นการลดรายจ�ายของครอบครัวแทนท่ี
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป�นการเพ่ิมรายได#ให#แก�ครอบครัวอีกด#วย 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได#เห็นความสําคัญของการส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป�นลําดับแรก จึงได#ร�วมกับศูนย8บริการและถ�ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลด
การใช#ทรัพยากรน้ําและต#นทุนในการใช#จ�ายลงได# และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได#
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล#งให#
สอดคล#องกับปริมาณน้ําต#นทุนและสถานการณ8ท่ีเก่ียวข#องเพ่ือเป�นตัวอย�าง ตลอดจนสามารถถ�ายทอดความรู#
เพ่ือช�วยเหลือเกษตรกรท่ีได#รับผลกระทบจากภัยแล#งให#มีรายได#จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย�างยั่งยืน  
จึงได#จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู#ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต�งต้ังให#เป�นวิทยากร
ประจําศูนย8เรียนรู#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย8สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเป�นตัวอย�างให#แก�
เกษตรกรได#น#อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัวมาใช#ในการดําเนินชีวิต
อีกด#วย 

3. วัตถุประสงค� 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู#ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให#เป�นตัวอย�างและเป�นวิทยากร 
ประจําศูนย8เรียนรู#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย8สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ�ายทอดให#แก�เกษตรกร 

4. เป�าหมาย 
 ประชาชนของตําบลเตาไห หมู�ท่ี 1-9 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย8บริการฯ ประจําตําบล 
 2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลต#นแบบท่ีน#อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช#ในการดําเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกย�องเชิดชูเกียรติในโอกาสต�างๆ  และแต�งต้ังให#เป�นวิทยากรประจําศูนย8เรียนรู#โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย8สาธิตเกษตรผสมผสาน 
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4. ประชาสัมพันธ8และเผยแพร�ผลงานของบุคคลท่ีได#รับยกย�องเชิดชูเกียรติให#เป�นตัวอย�างท่ีดีแก�
สาธารณชนต�อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต�อผู#บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการฯ 
 งานส�งเสริมการเกษตร สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. จํานวนบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได#รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค8ความรู#หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให#ประชาชนในชุมชน 
  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได+ทราบ หรือรับแจ+ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ข+อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว"างบุคลากรในองค�กรให+ปฏิบัติหน+าท่ีราชการด+วยความซ่ือสัตย� สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ+านเมืองท่ีดี 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ จัดทําข+อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีอํานาจหน#าท่ีด#านการบริการสาธารณะแก�ประชาชนในท#องถ่ิน และการ
ใช#จ�ายงบประมาณในการดําเนินกิจการต�างๆ เพ่ือให#ประชาชนได#รับประโยชน8สูงสุด ดังนั้นการดําเนินการ
บริหารจัดการต�างๆ ต#องคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให#การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม�เกิดปญหาข#อ
ครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไม�โปร�งใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน�วยงานของภาครัฐ สาเหตุ
ส�วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององค8กร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของต�างๆ ท่ีเอ้ือให#เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค8กรท่ีนําไปสู�
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค�านิยมและวัฒนธรรมขององค8กรให#กลายเป�นสิ่งท่ียอมรับได#ของผู#บริหารและ
เจ#าหน#าท่ีภายในองค8กร โดยการสร#างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส�วนร�วมในการต�อต#านการ
ทุจริตภายในองค8กรของผู#บริหารและเจ#าหน#าท่ีถึงแม#จะเป�นสิ่งท่ียากต�อการดําเนินงานก็ตาม แต�เป�นสิ่งสําคัญท่ี
หน�วยงานต#องสร#างให#เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู�องค8กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเป�นการสร#างแนวร�วมในการต�อต#านการทุจริตอันจะส�งผลต�อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จึงได#จัดทํามาตรการ “จัดทําข#อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี เพ่ือ
เป�นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค8กรท่ีจะนําไปสู�การยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานให#สูงข้ึน 
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3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให#บุคลากรปฏิบัติราชการด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดี 
 2. เพ่ือให#ทุกส�วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสร#างวัฒนธรรมองค8กรท่ีมีความโปร�งใส มีคุณธรรม  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมหน�วยงาน 

2. กําหนดข#อตกลงระหว�างบุคลากรในองค8กรในการปฏิบัติราชการด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององค8กร โดยมีกรอบดังนี้ 
 - ห#ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน8อ่ืนใดจากผู#มาใช#บริการ 
 - ห#ามปฏิบัติหน#าท่ีเอ้ือประโยชน8  หรือเลือกปฏิบัติแก�บุคคลท่ีมีความสัมพันธ8ใกล#ชิด และพวกพ#อง 
 - ต#องปฏิบัติหน#าท่ีให#บริการประชาชนด#วยความเป�นธรรม เสมอภาค 

3. ประกาศให#บุคลากรในองค8กรถือปฏิบัติ และเผยแพร�ให#สาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสร#างความตระหนักในการปฏิบัติตามข#อตกลงอย�างน#อย 2 ครั้งต�อปR 
5. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําข#อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต�อผู#บริหาร เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเป�นข#อมูลในการดําเนินการปรับปรุงข#อตกลง
การปฏิบัติราชการในปRต�อไป 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
- ข#อตกลงระหว�างบุคลากรในองค8กรในการปฏิบัติราชการด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ#านเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององค8กร 
- ลดข#อร#องเรียนของบุคลากรในองค8กรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีการให+ความร"วมมือกับหน"วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได+ดําเนินการตามอํานาจหน+าท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให+ความร"วมมือกับหน"วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค�กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค�กรปกครองส"วนท+องถ่ินตามกฎหมาย องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินแต�ละ
ประเภทได#ให#อํานาจข#าราชการในหน�วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู#ว�าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให#องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินดําเนินกิจการเป�นไปตามกฎหมายอย�างเคร�งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน#าท่ีท่ีกําหนดไว#ในกฎหมาย 
 กลไกองค�กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช+อํานาจขององค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน ซ่ึงในแง�ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข#องกับการใช#จ�ายเงินไปโดยชอบด#วยกฎหมายระเบียบข#อบังคับหรือไม� หรือตรวจสอบเพ่ือให#
นักการเมืองท#องถ่ินและองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินดําเนินกิจการต�างๆ อย�างโปร�งใสและสุจริต ซ่ึงหน�วยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ (ป.ป.ช.) เป�นองค8กรท่ีมีหน#าท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได#มีมาตรการ “ให#ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค8กรอิสระท่ีมีหน#าท่ีตรวจสอบองค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ินให#มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครัฐและองค8กรอิสระท่ีมีหน#าท่ี
ตรวจสอบองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินให#มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือกําหนดผู#รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน�วยท่ีเก่ียวข#องอย�างชัดเจน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  จากหน�วยงาน
ภาครัฐและองค8กรอิสระเป�นอย�างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการให#ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังจากผู#กํากับดูแล
และองค8กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปR หรือ
คณะทํางาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตในหน�วยงาน  
 2. รายงานผลการให#ความร�วมมือให#ผู#บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  ให#ความร�วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน จากหน�วยงานภาครัฐ และองค8กรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนนิการให+มีเจ+าหน+าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให+เปFนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร+องเรียน
กล"าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส"วนท+องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน+าท่ีโดยมิชอบ 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต"งตั้งผู+รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร+องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห   มีนโยบายใช#หลักธรรมาภิบาลส�งเสริมให#ภาคประชาชนเข#ามามีส�วน
ร�วมโดยเปoดโอกาสให#ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร#องเรียน แจ#งเบาะแส เสนอข#อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
ร#องเรียนผ�านช�องทางต�างๆ ได#แก� ระบบอินเตอร8เน็ต ทางโทรศัพท8 หรือแจ#งเบาะแสด#วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให#การดําเนินการรับเรื่องร#องเรียนเป�นไปด#วยความเรียบร#อย สามารถแก#ไขความเดือดร#อน
ของประชาชนได#อย�างมีประสิทธิภาพ จึงได#แต�งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร#องเรียนประจําองค8กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน รวมถึงจัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร#องเรียนขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินข้ึน เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได#รับทราบหรือรับแจ#งเรื่องร#องเรียนต�างๆ เจ#าหน#าท่ีรับผิดชอบได#ถือปฏิบัติ
ให#เป�นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือจัดให#มีเจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบดําเนินการรับแจ#งเรื่องร#องเรียนต�างๆ  
 2. เพ่ือจัดให#มีมาตรการจัดการในกรณีได#รับทราบหรือรับแจ#งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป�นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล#องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ8เก่ียวข#องอย�างถูกต#อง 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต�งต้ังเจ#าหน#าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร#องเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดผู#รับผิดชอบเรื่องร#องเรียน 
 2. จัดทําคู�มือดําเนินการเรื่องร#องเรียน 
 3. จัดประชุมให#ความรู#เจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบเรื่องร#องเรียนเพ่ือใช#เป�นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก#ไขปญหาเรื่องร#องเรียนท่ีได#รับจากช�องทางการร#องเรียนต�างๆ ให#เป�นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร�งใสและเป�นธรรม 
 4. เผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร#องเรียนขององค8การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห  ให#ผู#รับบริการ ผู#มีส�วนได#เสีย คู�สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน�วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน�วยงาน สามารถเข#าใจและใช#ประโยชน8จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล�าวได#ตรงกับความต#องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
 
 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
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 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 เจ#าหน#าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร#องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร#องเรียนขององค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห ตามคู�มือดําเนินการเรื่องร#องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล#องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ8ท่ีเก่ียวข#องอย�างถูกต#อง 
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3.1 การจัดให+มีและเผยแพร"ข+อมูลข"าวสารในช"องทางท่ีเปFนการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชนได+มี 
ส"วนร"วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน+าท่ีขององค�กรปกครองส"วนท+องถ่ินได+ทุกข้ันตอน 
 
3.1.1 การจัดให+มีศูนย�ข+อมูลข"าวสารตามกฎหมายว"าด+วยข+อมูลข"าวสารของทางราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย�ข+อมูลข"าวสารขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข#อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให#รัฐต#องจัดการให#ประชาชนมีโอกาส
กว#างขวางในการได#รับข#อมูลข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต�าง ๆ ของรัฐเป�นสิ่งจําเป�น เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช#สิทธิทางการเมืองได#โดยถูกต#องกับความเป�นจริง และมีสิทธิได#รู#ข#อมูลข�าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให#การดําเนินการดังกล�าวเป�นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  
จึงได#มีศูนย8ข#อมูลข�าวสารเพ่ือให#ประชาชนสามารถเข#าตรวจดูข#อมูลข�าวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงข#อมูล
ข�าวสารให#ครบถ#วน และเป�นปจจุบันผ�านช�องทางในสื่อต�างๆ ของหน�วยงาน 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารอันเป�นประโยชน8แก�ประชาชนอย�างครบถ#วน ถูกต#องและเป�นปจจุบัน  
 2. เพ่ือมีหน�วยประชาสัมพันธ8ข#อมูลข�าวสารของหน�วยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงข#อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน#าท่ีต�อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช�องทางให#ประชาชนได#มีส�วนร�วมในการตรวจสอบข#อมูลและการปฏิบัติงานขององค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข#อมูลข�าวสารของศูนย8ข#อมูลข�าวสารองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหให#มี
ข#อมูลท่ีครบถ#วน ถูกต#องเป�นปจจุบัน   
  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย8ข#อมูลข�าวสารของหน�วยงาน เพ่ือดําเนินการให#มีการ
เผยแพร�ข#อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด#วยข#อมูลข�าวสารของทางราชการ    
 2. แต�งต้ังเจ#าหน#าท่ีผู#รับผิดชอบศูนย8ข#อมูลข�าวสาร  
 3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ8เผยแพร�บทบาทอํานาจหน#าท่ี 
 4. จัดทําข#อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ือ
เผยแพร�ต�อสาธารณชน ผ�านสื่อช�องทางต�างๆ ของหน�วยงานเป�นระยะ สมํ่าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให#ข#อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ�านหมายเลขโทรศัพท8เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดให#มีบริการอินเตอร8เน็ตสําหรับให#บริการประชาชนท่ัวไป 

มิติท่ี 3 การส"งเสริมบทบาทและการมีส"วนร"วมของภาคประชาชน 
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 7. จัดทํารายงานผลสถิติผู#มารับบริการ รวมท้ังข#อเสนอแนะในการใช#บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู#บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข#อมูลข�าวสารของศูนย8ข#อมูลข�าวสารองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหให#มี
ข#อมูลท่ีครบถ#วนถูกต#องเป�นปจจุบัน   
 2. จํานวนช�องทางการประชาสัมพันธ8 
 3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ8 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู#ใช#บริการ 
 
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.1.2 มีการเผยแพร"ข+อมูลข"าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปFนไปตามหลักเกณฑ� วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข+อบังคับ ท่ีกําหนดให+องค�กรปกครองส"วนท+องถ่ินต+องเผยแพร"ให+ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได+ 
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3.1.3 มีการปZดประกาศ เผยแพร"ข+อมูลข"าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปFนประโยชน�กับการมีส"วนร"วม
ตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพร"ข+อมูลข"าวสารของ  องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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2. หลักการและเหตุผล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห มีฐานะเป�นนิติบุคคล มีอํานาจหน#าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ 
ท้ังในเรื่องการจัดหารายได#และการใช#จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ การท่ีองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จะบริหารงานให#มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน8สูงสุดแก�
ประชาชน จะต#องบริหารงานด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได#ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร#างความโปร�งใสในการบริหารราชการ และเปoดโอกาสให#ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข#อมูลข�าวสารขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหได# จึงได#จัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพร�ข#อมูล
ข�าวสารขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ือกํากับให#หน�วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให#มีการเผยแพร�ข#อมูล
ข�าวสารให#เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข#อบังคับท่ีกําหนดไว#รวมท้ังจัดให#มีการปoดประกาศ เผยแพร�ข#อมูล
ข�าวสารท่ีเก่ียวข#องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป�นประโยชน8ต�อประชาชน เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือกํากับติดตามให#หน�วยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ#าง จัดให#มีการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารให#เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข#อบังคับท่ี
กําหนดไว#   

2. เพ่ือกํากับติดตามให#หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องเผยแพร�ข#อมูลการให#บริการต�างๆ กฎเกณฑ8 ข#อกฎหมาย 
ข#อบังคับ และสถานท่ีให#บริการอย�างชัดเจน   
 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากับติดตามการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารของหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องให#เป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข#อบังคับท่ีกําหนด  

2. กํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องให#ปoดประกาศ เผยแพร�ข#อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข#องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป�นประโยชน8ต�อประชาชน  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารขององค8การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห 

 
 
 
2. ประชุมคณะทํางานฯ  

2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องให#เผยแพร�ข#อมูล
ข�าวสารขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ต�อสาธารณชน  

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
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- การจัดซ้ือจัดจ#าง/ การคํานวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท#องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ�ายประจําปR 
- แผนการดําเนินงาน 
- ข#อมูลรายรับและรายจ�าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู#บริหารท#องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปR 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง เผยแพร�ข#อมูลข�าวสารการ
ให#บริการต�างๆ กฎเกณฑ8 ข#อกฎหมาย ข#อบังคับ และสถานท่ีให#บริการอย�างชัดเจน เพ่ือเป�นประโยชน8
ต�อประชาชน  
3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารขององค8การบริหาร

ส�วนตําบลเตาไห 
4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#

ผู#บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
1. มีการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซ้ือจัดจ#างต�อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร�ข#อมูลการให#บริการต�างๆ กฎเกณฑ8 ข#อกฎหมาย ข#อบังคับ และสถานท่ีให#บริการ

อย�างชัดเจน   
3. ส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห
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3.2 การรับฟIงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร+องเรียน/ร+องทุกข�ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน+าท่ีขององค�กร
ปกครองส"วนท+องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต"อความเปFนอยู" และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท+องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต.สัญจร และประชาคมหมู"บ+าน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เห็นความสําคัญของการส�งเสริมให#เกิดการมีส�วนร�วมอย�างกว#างขวาง
และเท�าเทียมโดยให#ประชาชน กลุ�มองค8กร ชุมชน เครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชนได#มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น  ความต#องการ เปoดโอกาสให#ภาคประชาชนได#มีส�วนร�วมในการรับรู# ร�วมกาหนดแนว
ทางการดําเนินงาน ร�วมตัดสินใจ ร�วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
ด#วยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะได#มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต�อความเป�นอยู� และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน   
เพ่ือนํามาเป�นข#อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท#องถ่ิน อย�างมีประสิทธิภาพ และ
ก�อให#เกิดประโยชน8สูงสุดแก�ประชาชนอย�างแท#จริง 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือจัดให#มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวข#องในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน#าท่ีขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 2. เพ่ือรับทราบปญหาและความต#องการท่ีแท#จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปoดโอกาสให#ประชาชนได#ร�วมกระบวนการ ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมแก#ปญหา และส�งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม 
 4.  เ พ่ือนํามาเป�นข#อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท#องถ่ิน อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส�งเสริมให#เกิดเครือข�ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข#อมูลพ้ืนฐานท่ีเป�นมาตรฐานสามารถนําไปใช#ประโยชน8ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให#มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งมอบหมายหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข#อมูลท่ีได#จากการประชุมประชาคมส�งให#หน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง  
 4. สรุปปญหา ข#อเสนอแนะท่ีได#จากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการไว#แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท#องถ่ินต�อไป เสนอต�อผู#บริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 60,000 บาท/ปR 

9. ผู+รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได#รับทราบปญหาและความต#องการท่ีแท#จริงของประชาชนในแต�ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข�ายภาคประชาชน 
 4. มีข#อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได#มาตรฐานสําหรับใช#ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท#องถ่ิน 
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3.2.2 มีช"องทางให+ประชาชนในท+องถ่ินสามารถร+องเรียน/ร+องทุกข�ได+โดยสะดวก 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ+งเปFนลายลักษณ�อักษรให+ประชาชนผู+ร+องเรียน/ร+องทุกข� ได+ทราบถึง 
การได+รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร+องเรียน/ร+องทุกข� 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร+องทุกข�/ร+องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร#อง
ทุกข8และเรื่องร#องเรียนของประชาชน เพ่ือเป�นข#อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน�วยงานให#เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร�งใส จึงได#
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/
ร#องเรียนขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ให#สามารถตอบสนองความต#องการหรือแก#ไขปญหาความเดือดร#อน
ให#แก�ประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช�องทางการร#องเรียน กระบวนการจัดการแก#ไขปญหา ช�อง
ทางการติดตามผล และการแจ#งผลการดําเนินการเรื่องร#องทุกข8 และเรื่องเรียนต�างๆ ให#มีความรวดเร็ว เป�น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดให#มีการประชาสัมพันธ8เผยแพร�กระบวนการร#องเรียน และข้ันตอนให#
ประชาชนรับทราบอย�างท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค� 
 1.  เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#
สามารถตอบสนองความต#องการหรือแก#ไขปญหาความเดือดร#อนให#แก�ประชาชนได#อย�างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช�องทางการร#องเรียน กระบวนการจัดการแก#ไขปญหา ช�องทางการติดตามผล 
และการแจ#งผลการดําเนินการเรื่องร#องทุกข8และเรื่องเรียนต�างๆ ให#มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
 
4. เป�าหมาย 
 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#
สามารถตอบสนองความต#องการหรือแก#ไขปญหาความเดือดร#อนให#แก�ประชาชนได#อย�างเหมาะสม 
 2. กํากับติดตามให#มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก#ไขปญหา ช�องทางการร#องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ#งผลการดําเนินการเรื่องร#องทุกข8และเรื่องเรียนต�างๆ ให#มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบล
เตาไห เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียน ให#สามารถตอบสนองความต#องการหรือแก#ไข
ปญหาความเดือดร#อนให#แก�ประชาชนได#อย�างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง ดังนี้  
  - กําหนดให#มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย8เรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนขององค8การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห 
  - กํากับติดตามให#หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องจัดให#มีการประชาสัมพันธ8เผยแพร�กระบวนการ
ร#องเรียน และข้ันตอนให#ประชาชนรับทราบอย�างท่ัวถึง  
  - กําหนดให#มีเจ#าหน#าท่ี/หน�วยงานผู#รับผิดชอบในการรับเรื่องร#องทุกข8/ร#องเรียนการทุจริต
อย�างชัดเจน  
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  - กําหนดให#มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช�องทางการร#องเรียน กระบวนการจัดการแก#ไขปญหา 
ช�องทางการติดตามผล และการแจ#งผลการดําเนินการเรื่องร#องทุกข8และเรื่องเรียนต�างๆ  
  - กําหนดให#หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร#องเรียน/ร#องทุกข8 ดําเนินการแก#ไขข#อร#องเรียนอย�าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม�สามารถดําเนินการได#ทันภายใน 15 วัน ต#องชี้แจงให#ผู#ร#องเรียนทราบ 
  - กําหนดให#หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร#องเรียน/ร#องทุกข8 มีการแจ#งผลการดําเนินการหรือ
ความก#าวหน#าผลเรื่องร#องเรียน ให#ผู#ร#องเรียนทราบ รวมท้ังมีช�องทางในการติดตามเรื่องร#องเรียนให#ผู#ร#องเรียน
สามารถติดตามผลได#ด#วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ8มาตรการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบล
เตาไห ให#ทุกหน�วยรับทราบ และเปoดเผยต�อสาธารณชน 
 5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องให#ดําเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู#ใช#บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร#องเรียน พร#อมปญหา อุปสรรค และแนวทางแก#ไข ให#ผู#บริหาร
รับทราบและเผยแพร�ให#สาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีศูนย8หรือหน�วยรับเรื่องราวร#องเรียน/ร#องทุกข8 
 2. มีการแต�งต้ังเจ#าหน#าท่ี/หน�วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร#องเรียน/ร#องทุกข8 
 3. มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ8ให#ประชาชนทราบช�องทางในการร#องทุกข8/ร#องเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องร#องเรียน 
 4. มีการแจ#งผลการดําเนินการหรือความก#าวหน#า ผลเรื่องร#องเรียน ให#ผู#ร#องเรียนทราบ รวมท้ังมีช�องทาง
ในการติดตามเรื่องร#องเรียนให#ผู#ร#องเรียนสามารถติดตามผลได#ด#วยตนเอง 
 4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร#องทุกข8/ร#องเรียนขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#
สามารถตอบสนอง ความต#องการหรือแก#ไขปญหาความเดือดร#อนให#แก�ประชาชนได#อย�างเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว# 
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3.3 การส"งเสริมให+ประชาชนมีส"วนร"วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการให+ประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  
1. ช่ือโครงการ : ส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค�การบริหารส"วนตําบล
เตาไห 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  มีอํานาจหน#าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายได#และการใช#จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห จะบริหารงานให#มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน8สูงสุดแก�ประชาชน จะต#อง
บริหารงานด#วยความซ่ือสัตย8 สุจริต  มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได#ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป�นการส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
ให#สามารถตอบสนองความต#องการของประชาชนได#อย�างแท#จริง ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท#องถ่ิน การจัดทํางบประมาณขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห และร�วมดําเนินการโครงการ 
รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท#องถ่ิน ส�งผลให#เกิดการบริหารงานให#มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน8
สูงสุดแก�ประชาชนต�อไป  
 
  3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอข#อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินของตน 
 2. เพ่ือส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต�างๆ ของตน 
 3. เพ่ือส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให#มีความถูกต#อง โปร�งใส 
 4. เพ่ือส�งเสริมให#ประชาชนเข#าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท#องถ่ินของตน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู#แทนประชาคมในการเป�นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท#องถ่ิน 
 2. จัดทําร�างแผนพัฒนาท#องถ่ิน  
 3. เผยแพร� ร�างแผนพัฒนาท#องถ่ิน ให#ประชาชนในแต�ละชุมชน เสนอข#อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ิน 
 4. หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องปรับปรุงแผนพัฒนาท#องถ่ิน ให#สอดรับกับความต#องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท#องถ่ิน ตามข้ันตอนต�อไป 
 6. เผยแพร�แผนพัฒนาท#องถ่ิน ต�อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท#องถ่ิน ต�อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ิน 
ผู#บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป�นข#อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท#องถ่ินต�อไป 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห8นโยบายและแผน ฝ{ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องค8การบริหารส�วน
ตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการจัดเวทีให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอข#อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ิน และมี
ช�องทางให#ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต�างๆ  
 2. องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีการแต�งต้ังภาคประชาชนร�วมเป�นกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ิน  
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3.3.2 ดําเนนิการให+ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส"วนตําบลเตาไห 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด#วยกรมส�งเสริมการปกครองท#องถ่ินกําหนดให#องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป�นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว�าสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมายหรือไม� 
ตลอดจนเป�นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีได#จากการประเมิน
มาใช#ในการปรับปรุง แก#ไข ส�งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต�างๆ ต�อไป 

 เพ่ือให#การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน มีการขับเคลื่อนอย�างเป�น
รูปธรรม ซ่ึงจะส�งเสริมให#องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต#องการของประชาชน เพ่ือประโยชน8สุขของ
ประชาชนโดยใช#วิธีการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี และส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการของ
องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน จึงดําเนินการจัดกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค8การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร�วม
ปรับปรุงแก#ไขโครงการต�าง ๆ ในแผนพัฒนาท#องถ่ิน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#เกิดความโปร�งใส 
ตรวจสอบได#  
 3. เพ่ือเป�นการเฝAาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประสานกับส�วนราชการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือรวบรวมข#อมูล 
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทําประกาศประชาสัมพันธ8การดําเนินโครงการ 
 4. จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู#แทนชุมชนองค8กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู#แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู#ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
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  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป�นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน#าสํานักปลัด     เป�นผู#ช�วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน#าฝ{ายบริหารท่ัวไป    เป�นผู#ช�วยเลขานุการ 
ให#คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ตามหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการ
บ#านเมืองท่ีดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ปRละ 2 ครั้งเป�นอย�างน#อยแล#วเสนอผลการ
ประเมินให#องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีได#จากการประเมินมาใช#ในการปรับปรุงแก#ไข ส�งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต�างๆ ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค8การบริหารส�วนตําบลเตา
ไห สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปR 
4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหมอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 7. การดําเนินโครงการให#เป�นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล#วรายงานให#ผู#บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ดําเนินการแก#ไขต�อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ  
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ๑. มีแต�งต้ังภาคประชาชนร�วมเป�นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒. ประชาชนได#มีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร�วมปรับปรุงแก#ไข
โครงการต�าง ๆ ในแผนพัฒนาท#องถ่ิน 
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4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป1  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป�นหลักประกันขององค8กรในด#านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในด#านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส�งเสริมการปฏิบัติงานให#บรรลุ
วัตถุประสงค8และเปAาหมายขององค8กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค�าขององค8กร รวมท้ังการเป�นผู#ให#คําปรึกษากับฝ{ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให#มีการใช#ทรัพยากรอย�างประหยัดและคุ#มค�า อีกท้ังยังช�วยปAองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป�น
ส�วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู�ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต#องมีการกระทําอย�างเป�นข้ันตอนท่ีถูกต#องตาม
ระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผู#บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช#โดยรวมเป�นส�วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช�วยให#สามารถบรรลุวัตถุประสงค8ของการดําเนินงานได#อย�างถูกต#อง และยัง
เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานให#มีประสิทธิภาพอีกด#วย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย�างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข#อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข#องจะทําให#การปฏิบัติงานของ
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เป�นไปอย�างถูกต#องและเป�นไปตามวัตถุประสงค8ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือส�งเสริมให#เกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน ปAองกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป�นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําให#การดําเนินงานไม�บรรลุ
วัตถุประสงค8 

2. เพ่ือเป�นมาตรการถ�วงดุลแห�งอํานาจ (Check and Balance) ส�งเสริมให#เกิดการจัดสรร การใช#
ทรัพยากรขององค8กรเป�นไปอย�างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให#ได#ผลงานท่ีเป�นประโยชน8สูงสุดต�อ
องค8กร 

3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช#ในการปรับปรุงให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปAองกันการทุจริต ลดโอกาสความร#ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสร+างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค�กรปกครองส"วนท+องถ่ิน 

 



          ห น+ า  | 98 

    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให#มีหน�วยงานหรือเจ#าหน#าท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ให#มีความเป�นอิสระในการปฏิบัติหน#าท่ี 
 2. สอบทานความถูกต#องและเชื่อถือได#ของข#อมูลและตัวเลขต�างๆ ด#วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน#อยตามความจําเป�นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห8และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย8สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด#านอ่ืนๆ ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#เป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย8สิน และการ
ใช#ทรัพยากรทุกประเภทว�าเป�นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข#อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือให#ม่ันใจได#ว�าสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค8และสอดคล#องกับนโยบาย 
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต�อผู#บริหารเพ่ือนําข#อมูลไปใช#ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร#ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปAองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปoดเผยรายงานต�อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 หน�วยงานตรวจสอบภายใน องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 ๑. มีหน�วยงานตรวจสอบภายใน/เจ#าหน#าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป�นอิสระในการ
ปฏิบัติหน#าท่ี 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให#การปAองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข#าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ อย�างเคร�งครัด โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพร�ผลการตรวจสอบภายในให#สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป�นกลไกท่ีสําคัญและเป�นเครื่องมือในการบริหารงานในหน�วยงานไม�ว�าจะ
เป�นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ� ระบบการควบคุมภายในจะช�วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน�วยงานให#อยู�ในระดับท่ียอมรับได#ซ่ึงจะทําให#ปฏิบัติงานและการจัดการของหน�วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค8 ในอดีตท่ีผ�านมาการบริหารงาน 
ของหน�วยงานภาครัฐ ได#มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให#ใช#เป�นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู�ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข#อหารือต�างๆ โดยส�วนใหญ� จะเน#นไปท่ี
การควบคุมด#านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให#ถูกต#องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ8ท่ีทางราชการกําหนดไว# 
ซ่ึงไม�ครอบคลุมถึงการจัดการด#านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด#านการเงินและบัญชีในหน�วยงาน จึงไม�สามารถสะท#อน
ภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน�วยงาน 
ได# ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป�นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด#านและสามารถสะท#อนภาพให#
เห็นเป�นองค8รวมของหน�วยงานนั้นๆ ว�ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�เพียงใด การท่ี
ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม�ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป�นช�องทางรั่วไหลทําให#เกิดความเสียหายใน
หน�วยงานและการดําเนินงานไม�สัมฤทธิ์ผล 
ท้ังนี้ สาเหตุส�วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน#าท่ีและมอบหมายงานในหน�วยงานไม�เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให#บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของ
หน�วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให#ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล�าวทันสมัยอยู�เสมอ 
 เพ่ือให#องค8กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให#เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงาน จึงได#กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให#การปฏิบัติงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให#การใช#ทรัพยากรเป�นไป
อย�างประหยัดและคุ#มค�า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ#อนหรือไม�จําเป�น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด#านการเงินหรือด#านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือให#มีข#อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต#องครบถ#วนและเชื่อถือได# สร#างความม่ันใจแก�ผู#บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข#อง 
 3. เพ่ือให#บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข#อตกลง ระเบียบข#อบังคับต�างๆ 
ของหน�วยงานอย�างถูกต#องและครบถ#วน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให#การควบคุมภายในขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงาน อีกท้ังยังเป�นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน�วยงานให#อยู�ใน
ระดับท่ียอมรับได# ซ่ึงจะทําให#การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค8 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แต�งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ�นดินว�าด#วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข#อ 6 
 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย�างต�อเนื่องเพ่ือให#การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให#คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข#อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต�างๆ ให#ผู#บริหารทราบ 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให#เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖. เผยแพร�รายงานการควบคุมภายในให#สาธารณชนได#ทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต8ของหน�วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน8ของหน�วยงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณดําเนินการ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สนักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเป�นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข#อ 
6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. สรุปข#อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให#มีประสิทธิภาพในการปAองกันการ
ทุจริตโดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร#อยละ 80 ได#ดําเนินการแก#ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู#ท่ีเก่ียวข#องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร#อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร�รายงานการควบคุมภายในให#สาธารณชนได#ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให+ภาคประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช"องทาง 
ท่ีสามารถดําเนินการได+ 

 
4.2.1 ส"งเสริมให+ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุแต"งตั้ง 
โอน ย+ายข+าราชการ พนักงาน ลูกจ+าง 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส"งเสริมให+ประชาชนมีส"วนร"วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป�นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว�าเป�นสิ่งสําคัญหรือเป�นหัวใจขององค8กรจึง
มักจะกําหนดหน#าท่ีของงานเป�นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข#อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค8กรหรือหน�วยงาน เพ่ือให#มีประสิทธิภาพและเพ่ือให#การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค8 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได#กําหนดมาตรการส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส�วนร�วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค8กรปกครอง
ส�วนท#องถ่ิน ในเรื่องการบรรจุ แต�งต้ัง การโอน ย#าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร#างความ
โปร�งใสในการบริหารงานบุคคลเป�นไปอย�างโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได# 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให#ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให#เป�นไปด#วยความ
โปร�งใสและเป�นธรรม 
 2. เพ่ือให#เป�นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการแต�งต้ัง การโอน 
ย#าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให#มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต�งต้ังองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินได#ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับท่ีเก่ียวข#องอย�าง
เคร�งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต�งต้ังได#มีการประชาสัมพันธ8ต�อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ8ให#ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู�บ#าน 
 - มีการประชาสัมพันธ8ลงในเว็บไซต8ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ8ท่ีบอร8ดประชาสัมพันธ8ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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 - ในการบรรจุแต�งต้ังได#มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเป�นกรรมการ รวมถึงมีการแต�งต้ัง
ประชาชน เพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต�งต้ัง 
 - การบรรจุแต�งต้ังจะต#องได#รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไหก�อน 
 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน"ง 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให#มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน�ง องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไหได#ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข#อบังคับท่ีเก่ียวข#อง 
อย�างเคร�งครัด 
 - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการจากหน�วยงานอ่ืนเข#าร�วมเป�นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน�งเพ่ือความโปร�งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย�างชัดเจน 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แต�งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให#มีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ี
องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินได#ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข#อบังคับท่ี
เก่ียวข#อง อย�างเคร�งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ8หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร�หลักเกณฑ8ให#
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให#เป�นไปอย�างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข#อมูลมาใช#ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช�น ข#อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข#อมูลการลา 
เป�นต#น 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให#พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ{ายบริหารงานบุคคล องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
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 ๑. ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให#นําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย�างชัดเจน พร#อมท้ังเปoดเผยข#อมูลข�าวสารการบริหารงานบุคคลต�อสาธารณชน 
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล�าว 
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4.2.2 ส"งเสริมให+ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ"ายเงิน การ
หาประโยชน�จากทรัพย�สินของทางราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร"ข+อมูลข"าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ"ายเงินขององค�การ
บริหารส"วนตําบลเตาไห 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ�ายเงินขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินเป�นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เจ#าหน#าท่ีจะต#องปฏิบัติตามอํานาจหน#าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข#องให#ถูกต#องครบถ#วนเรียบร#อยจึงจัดทําใบนําฝากเป�นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป�น
รายจ�าย เบิกเงินออกจากคลังขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินได# สําหรับการใช#ประโยชน8ในทรัพย8สินของ
องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินก็เช�นเดียวกันต#องมีการดําเนินงานให#เป�นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
ค�าธรรมเนียม ค�าบริการ จะต#องเป�นไปด#วยความโปร�งใส ประชาชนสามารถมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป�นการส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร�ข#อมูลข�าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ�ายเงินขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
เพ่ือให#ประชาชนสามารถเข#าถึงข#อมูลการบริหารงบประมาณขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ส�งผลให#เกิด
การใช#งบประมาณโปร�งใส ตรวจสอบได#  

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห 
 2. เพ่ือเผยแพร�ข#อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ#าง รายรับ - รายจ�ายขององค8การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไหต�อสาธารณชน 
 
4. เป�าหมาย 
 ส�งเสริมให#ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีการดําเนินการ 
 - รวบรวมข#อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร�ต�อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซ้ือ จัดจ#าง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจ#าง 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ รายรับ – รายจ�าย
ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 - มีการแต�งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต�งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช#จ�ายเงินงบประมาณ โดยกําหนดให#มีภาคประชาชน
เข#าร�วมสังเกตการณ8 
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 - เปoดโอกาสให#ประชาชนสอบถามข#อสงสัยเก่ียวกับการรับจ�ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ�ายเงินขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#ประชาชนทราบทางช�องทางต�างๆ เช�น 
ทางเว็บไซต8 ศูนย8ข#อมูลข�าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข�าว เม่ือสิ้นปRงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีเผยแพร�ข#อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ#าง รายรับ – รายจ�ายขององค8การบริหาร
ส�วนตําบลเตาไห ต�อสาธารณชน และมีช�องทางการให#ข#อมูลดังกล�าวแก�ผู#ร#องขอ 
 2. ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบและได#รับทราบข#อมูลการดําเนินการโครงการ การรับจ�ายเงินของ
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ทําให#เกิดความโปร�งใส  
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4.2.3 ส"งเสริมให+ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส"งเสริมประชาชนมีส"วนร"วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจ+าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมตามเจตนารมณ8ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว�าด#วย
หลักเกณฑ8การบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร8การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได#ดําเนินการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยการเปoดโอกาสให#ประชาชนเข#า
ร�วมสังเกตการณ8จัดซ้ือจัดจ#าง เพ่ือให#ประชาชนเข#ามามีส�วนร�วมในกระบวนการข้ันตอนจัดซ้ือจัดจ#างขององค8การ
บริหารส�วนตําบลเตาไห โดยต#องจัดให#มีข#อมูลข�าวสารการดําเนินโครงการและการใช#งบประมาณ  เพ่ือส�งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมหรือการบริหารราชการในระบบเปoดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา
ระดับการเปoดโอกาสให#ประชาชนเข#ามามีส�วนร�วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ#นการปรับเปลี่ยนสู� 
การบริหารราชการท่ีเปoดเผย โปร�งใส เน#นการมีส�วนร�วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต#องการและเพ่ือประโยชน8ของประชาชนเป�นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือสนับสนุนให#ตัวแทนภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจ#างของ 
องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 2. เพ่ือสร#างองค8ความรู#เก่ียวข#องกับการพัสดุให#แก�ประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพร�ข#อมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ#างทุกข้ันตอนต�อสาธารณชน ผ�านทางเว็บไซด8 และท่ีทํา
การองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
4. เป�าหมาย 
 เผยแพร�ข#อมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ#างทุกข้ันตอนต�อสาธารณชน 
 
 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข#าร�วมเป�นผู#สังเกตการณ8
ในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ#าง  
 2. จัดประชุมให#ความรู#ความเข#าใจแก�ประชาชนท่ัวไปและผู#เข#าร�วมสังเกตการณ8เก่ียวข#องกับพัสดุ เม่ือ
มีการจัดซ้ือจัดจ#างทุกครั้ง เพ่ือให#เจ#าหน#าท่ีและผู#เข#าร�วมสังเกตการณ8ตัวแทนชุมชนมีความเข#าใจในบทบาทหน#าท่ี 
และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ#างและตรวจการจ#างอย�างละเอียดและถูกต#อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญทุกข้ันตอนให#ประชาชนทราบ ผ�านทางเว็บไซด8 
และท่ีทําการองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สนักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ผลลัพธ� 
 ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ#าง และไม�เกิดปญหาการทุจริตการจัดซ้ือจัด
จ#างในองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห
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4.3 การส"งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท+องถ่ิน 

4.3.1 ส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท+องถ่ินให+มีความรู+ ความเข+าใจในการปฏิบัติหน+าท่ีให+
เปFนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข+องได+กําหนดไว+ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส"งเสริมความรู+ด+านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข+องสําหรับผู+บริหารและ
สมาชิกสภาท+องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ8ต�างๆท่ีสมาชิกสภาท#องถ่ินและผู#บริหารท#องถ่ินได#รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต#องรู#และยึดเป�น
แนวทางการปฏิบัติหน#าท่ีการดําเนินการอย�างเคร�งครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเป�นประจําไม�ได#เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ8 หรือขาดความรู# กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ8ต�างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท�านั้น หากแต�เกิดจากความรู#ความเข#าใจ
หรือการตีความข#อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ8 เง่ือนไขท่ีเก่ียวข#องอย�างผิดๆ ส�งผลให#สมาชิกสภาท#องถ่ิน
และผู#บริหารท#องถ่ิน โดยเฉพาะผู#บริหารท#องถ่ินต#องตกเป�นผู#กระทําผิดกฎหมาย ก�อให#เกิดความเสียหายแก�
องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และทําให#การแก#ไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท#องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส�งผลให#การพัฒนาขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินต#องล�าช#า เพราะไม�ตอบสนองความต#องการ
ของประชาชนอย�างแท#จริง จากปญหาดังกล�าวข#างต#น จึงจําเป�นท่ีสมาชิกสภาท#องถ่ินและผู#บริหารท#องถ่ินต#องมี
ความรู# ความเข#าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ8ต�างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข#องกับการบริหารงานของ
ระบุองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน อันมีผลให#เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต�อองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
รวมท้ังสมาชิกสภาท#องถ่ินและผู#บริหารท#องถ่ินไม�ต#องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให#ผู#บริหารและสมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห เพ่ิมพูนความรู# ความเข#าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด#วยข#อบังคับการประชุมสภาท#องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย8สินและหนี้สิน มีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหว�าง
ประโยชน8ส�วนบุคคลและประโยชน8ส�วนรวม และมีความรู#ความเข#าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ#าหน#าท่ีของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย8สินหรือประโยชน8อ่ืนใดของเจ#าหน#าท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด#วย
การปAองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง จึงได#จัดทําโครงการส�งเสริมความรู#ด#าน
กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข#องสําหรับผู#บริหารและสมาชิกสภาท#องถ่ิน 
 
3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือให#ผู#บริหาร และสมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ได#เพ่ิมพูนความรู#ความเข#าใจ
เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวข#อง 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู#บริหาร และสมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห ให#มีความพร#อมใน
องค8ความรู#เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข#อง เป�นแนวทางการปฏิบัติหน#าท่ีและบริหารราชการ 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ผู#บริหาร และสมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 ระบุชื่อ องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส�งเสริมความรู#ด#านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข#องสําหรับ
ผู#บริหารและสมาชิกสภาท#องถ่ิน 
 3. อบรมให#ความรู#โดยวิทยากร พร#อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท/ปR 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สนักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. การจัดอบรมความรู#ด#านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข#องสําหรับผู#บริหารและสมาชิกสภาท#องถ่ิน 
 2. ผู#บริหาร และสมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห มีองค8ความรู#ด#านกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวข#อง เพ่ือเป�นแนวทางการปฏิบัติหน#าท่ีและบริหารราชการ 



          ห น+ า  | 110 

    แผนปฏิบัติการปAองกันการทจุริตสามปR (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

 

4.3.2 ส"งเสริมสมาชิกสภาท+องถ่ินให+ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝUายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข+องได+กําหนดไว+ โดยไม"ฝIกใฝUฝUายใด 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท+องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด#วยเหตุผลดังกล�าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู#ของสมาชิกสภาท#องถ่ินให#มีความพร#อมท่ีจะปฏิบัติ
หน#าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ{ายบริหาร มีความรู#ในข#อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู# และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง   
 การส�งเสริมสมาชิกสภาท#องถ่ินให#มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ{ายบริหาร เป�นกลไก
สําคัญท่ีใช#สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ{ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป�นของตนเอง แต�ถึงแม#จะเป�นอิสระ 
ส�วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต�างๆ ขององค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินให#เป�นไปโดยความ
เรียบร#อยและถูกต#อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร�วมกัน นอกจากจะทําให#องค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส�วนร�วมและมีประสิทธภิาพ ยังสร#างความน�าเชื่อถือให#กับองค8กร สามารถนําไปสู�ความ
โปร�งใสในองค8กรปกครองส�วนท#องถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงได#มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท#องถ่ิน เพ่ือเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู#ไปใช#ให#เป�นประโยชน8ต�อการปฏิบัติหน#าท่ีได#อย�างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร�งใสและสามารถตรวจสอบ ช�วยลดปญหาการทุจริต ส�งผลต�อการ
พัฒนาองค8กร  

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือส�งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท#องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ{ายบริหาร 
 2. เพ่ือสร#างความรู#ความเข#าใจท่ีเก่ียวข#องกับบทบาทและอํานาจหน#าท่ีของสมาชิกสภาท#องถ่ิน  

4. เป�าหมาย 
 สมาชิกสภาองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคู�มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข#องเพ่ือให#สมาชิกสภาท#องถ่ินใช#สําหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให#ความรู#ท่ีเก่ียวข#องกับบทบาทและอํานาจหน#าท่ีของสมาชิกสภาท#องถ่ิน และความรู#ใน
ข#อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู# และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง อย�างน#อยปR
ละ 1 ครั้ง  
 3. แต�งต้ังสมาชิกสภาท#องถ่ินเป�นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต�างๆ เช�น การจัดซ้ือจัดจ#าง
โครงการต�างๆ  การแปรญัตติร�างข#อบัญญัติประจําปR การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริตขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 

9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สนักปลัด  องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ผลลัพธ� 
1. สมาชิกสภาท#องถ่ินมีความรู#ความเข#าใจ บทบาทและอํานาจหน#าท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได#

ถูกต#องตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท#องถ่ินสามารถนําองค8ความรู#ท่ีได#ไปปรับใช#ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ{ายบริหาร ด#วยความเป�นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.4 การเสริมพลังการมีส"วนร"วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส"วนเพ่ือต"อต+าน 
การทุจริต 

4.4.1 ส"งเสริมให+มีการดําเนินการเฝ�าระวังการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส"งเสริมชุมชนเฝ�าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ค�านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เป�นปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร#างทางสังคมเป�นระบบอุปถัมภ8 การเล็งเห็นผลประโยชน8ของตนหรือพวก
พ#องดีกว�าส�วนรวม การยกย�องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน8จากการเป�นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู#มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและค�านิยมของประชาชนส�วนหนึ่งท่ีลดน#อยถอยลง และยัง
มองเห็นว�าการทุจริตเป�นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได#รับผลตอบแทนคุ#มค�าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม�
อยากเข#าไปยุ�งเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางส�วนก็มักเกิดจากการใช#อํานาจของเจ#าหน#าท่ีของรัฐท่ีมุ�ง
แสวงหาผลประโยชน8 ปญหาการทุจริตเป�นปญหาท่ีส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศ กระบวนการแก#ไขปญหาดังกล�าวให#สัมฤทธิผลอย�างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป�นต#องอาศัยความร�วมมือจาก
ทุกภาคส�วนในการท่ีจะปAองกันและปราบปรามการทุจริตอย�างจริงจังและต�อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการเฝAาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได#จัดทํา
กิจกรรมส�งเสริมชุมชนเฝAาระวังการทุจริต เพ่ือส�งเสริมองค8ความรู#การต�อต#านการทุจริตให#กับภาคประชาชน 
รวมถึงส�งเสริมสิทธิในการรับรู#และเข#าถึงข#อมูลข�าวสารเพ่ือให#มีส�วนร�วมในการปAองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   

3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือส�งเสริมองค8ความรู#ในการต�อต#านการทุจริตให#ภาคประชาชน 
 2. ส�งเสริมการสร#างชุมชนเฝAาระวังการทุจริต 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ8 และเผยแพร�องค8ความรู#เก่ียวกับการต�อต#านการทุจริต ผ�านช�องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ8ของหน�วยงาน ได#แก� บอร8ดประชาสัมพันธ8 ณ ชุมชนต�างๆ บอร8ดประชาสัมพันธ8 ณ ท่ีทําการ  
เว็บไซต8ของหน�วนงาน 
 2. จัดอบรมให#ความรู#เก่ียวกับการต�อต#านการทุจริตตามเวทีชาวบ#านในโอกาสต�างๆ หรือกิจกรรม
ต�างๆ ของหน�วยงาน 
 3. ส�งเสริมให#มีการจัดต้ังชุมชนเฝAาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน�วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝAาระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู#แทนของชุมชนเฝAาระวังการทุจริต เป�นร�วมสังเกตการณ8ในข้ันตอนต�างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ#าง การบริหารงานบุคคลขององค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการเผยแพร�องค8ความรู# เ ก่ียวกับต�อต#านการทุจริตให#ภาคประชาชน ผ�านช�องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ8ของหน�วยงาน อย�างน#อย 3 แห�ง 
 2. มีชุมชนเฝAาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส"วนเพ่ือต"อต+านการทุจริต 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส"วนเพ่ือต"อต+านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเป�นปญหาท่ีส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแก#ไขปญหาดังกล�าวให#สัมฤทธิผลอย�างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป�นต#องอาศัยความร�วมมือจากทุก
ภาคส�วนในการท่ีจะปAองกันและปราบปรามการทุจริตอย�างจริงจังและต�อเนื่อง ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก#ไขปญหาการทุจริตได#บรรลุผลต#องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส�วนให#มีส�วนร�วมในการ
ปAองกันการทุจริตร�วมรับผิดชอบต�อปญหาการทุจริต องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห จึงได#จัดทํากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต#านการทุจริตเพ่ือร�วมสร#างกลไกให#ทุกภาคส�วนได#ร�วมกันส�งเสริม สนับสนุน และ
สร#างค�านิยมในการต�อต#านการทุจริต จนเกิดเครือข�ายและความร�วมมือในการต�อต#านการทุจริตอย�างเข#มแข็ง
ต�อไป  
 
 3. วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือสร#างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส�วนได#ร�วมกันส�งเสริม สนับสนุน และสร#างค�านิยมในการ
ต�อต#านทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข�ายและสร#างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการต�อต#านการทุจริตอย�างเข#มแข็ง  

4. เป�าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค8การบริหารส�วนตําบล
เตาไห 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต#านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต�อต#านการทุจริต ร�วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 
 3. หน�วยงานบูรณาการต�อต#านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และสร#างค�านิยมในการ
ต�อต#านทุจริต ให#บุคลากรในหน�วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน�วยงานบูรณาการต�อต#านการทุจริต ส�งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต�อต#านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต�อผู#บริหาร และเผยแพร�รายงานผลต�อสาธารณชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปRงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม�ใช#งบประมาณ 
  
9. ผู+รับผิดชอบโครงการ 
 สนักปลัด องค8การบริหารส�วนตําบลเตาไห 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และสร#างค�านิยมในการต�อต#านทุจริต 
 2. เกิดเครือข�ายและความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการต�อต#านกการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


