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งานนโยบายและแผนงานนโยบายและแผน  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

องคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลสายออ  สายออ  อําเภอโนนอําเภอโนนไทยไทย  จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  
  
  
  
  



๑๑  
  

สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสายออ  มี

วัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสรของการทุจริต  
ท่ีอาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุม
และการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  การทุจริตในระดับตําบล  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริต ในระดับตําบล 
ไดแกการกระจายอํานาจลงมาสูการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  แมวาโดยหลักการแลวการกระจาย
อํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆท่ีรัฐจัดสรรมาสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน
มากข้ึน  มีประสิทิภาพมากข้ึนแตในทางปฏิบัติ ทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
เชนเดียวกัน 
  ลักษณะความเส่ียงในการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  จําแนกเปน  ๗  
ประเภท  ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงการทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลังสวน
ใหญเกิดจากการละเลยของผูมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตจากสภาพปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓. ความเสี่ยงจากสภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔. ความเสี่ยงการทุจริตจากสภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความ
เขาใจและขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๕. ความเสี่ยงการทุจริตจากสภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ 
 ๖. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกิดจากสภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาด
ความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 ๗. ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเกิดจาก อํานาจ  บารมี  และอิทธิพลในทองถ่ิน 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็น ดังนี้ 
 ๑. โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตพบวา  ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน
อีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
 ๒. ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงในใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม
การทจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใน  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 



            ๒ 
 

  ๔. การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดแกการจัดซ้ือ
จัดจาง  เปนเรื่องของการผูกขาด หรือวิธีการตกลงราจาง ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทาง
ธุรกิจ  ในบางครั้งบริษัทอาจมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี  เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิประโยชนในการดําเนินงาน
โครงการขององคการบริหารสวนตําบล  

 ๕. การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจายครอบครัว  ความยากจน
ถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการพนักงานลูกจาง  มีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพ
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษ ใหกับตนเองและครอบครัว 

 ๖. การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน  มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

 ๗. มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต
เปนยกยองคนมีเงิน  คนท่ีเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้ผูท่ีมีคานิยมท่ี
ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
  
***  หมายเหตุ :  การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  ดังกลาวขางตนเปน
เพียงตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเทานั้น    
  
    อนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลอนึ่ง  องคการบริหารสวนตําบลถือวาเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับพ่ีนองประชาชน และถือวาเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับพ่ีนองประชาชน และ
ในนามในนามองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีรับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงาใจในสภาพและรับรูถึง
สาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและการสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ และถามีการทุจริตดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ และถามีการทุจริต
คอรัปชั่น การแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมคอรัปชั่น การแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จะสงผลกระทบตอประเทศชาติและาย จะสงผลกระทบตอประเทศชาติและ
ประชาชนทุกภาคสวน ประชาชนทุกภาคสวน   
    องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึองคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึ งงจัดทําจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ๔  ป           ป           
(พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๑ --๒๕๖๔) ๒๕๖๔) เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     การปองกันและปราบปรามการทุจริต     
ระยะท่ี ระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐๓ (๒๕๖๐--๒๕๖๔) ๒๕๖๔)   ตอไปตอไป  
  

๒. ๒. หลักการและเหตุผล  หลักการและเหตุผล    

    ปจจุบันปญหาการทุจริตปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรือรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความในประเทศไทยถือเปนปญหาเรือรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน  และสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน  และสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ 
เปนปญหาระดับตนๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกเปนปญหาระดับตนๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย  ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนภาคสวนในสังคมไทย  ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึน
ทุกภาคสวนในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยทุกภาคสวนในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมัก  



๓๓  

ถูกมองจากภายนอกสังคม  วาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตถูกมองจากภายนอกสังคม  วาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อสื่อ
และรายงานของทางราชการอยูเสมอและรายงานของทางราชการอยูเสมอ    ซ่ึงจะสงผลตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการซ่ึงจะสงผลตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  สงผลใหภาพลักษปกครองสวนทองถ่ิน  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับมีผลในเชิงลบสอดคลองกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณของประเทศไทย    ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณของประเทศไทย    ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ัวโลก  

    แมวาในชวงระยะเวลาท่ีผานมา  ประเทศไทยจะไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการแมวาในชวงระยะเวลาท่ีผานมา  ประเทศไทยจะไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามกาปราบปรามการปองกันการทุจริต  ไมวาจะเปนการเปนประเทศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการรปองกันการทุจริต  ไมวาจะเปนการเปนประเทศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทุจริต พ.ศ. ตอตานการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันและการจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  ตมาแลว  ๓  ๓  
ฉบับ  แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมลดถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญฉบับ  แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมลดถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญ
ของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสําพันธของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสําพันธ
แนวดิ่ง  หรืออีกนัยหนึ่ง  คือพ้ืนฐานของสังคมแนวดิ่ง  หรืออีกนัยหนึ่ง  คือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ ท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  อุปถัมภ ท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  
โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนมีโดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนมี
เงินและมีอํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตเงินและมีอํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได  ซ่ึงนับวาเปนปญหเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได  ซ่ึงนับวาเปนปญหาา
สําคัญท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว สําคัญท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว 
ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการ
ทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ  ขาดความเขมแข็งยางเต็มศักยภาพ  ขาดความเขมแข็ง  

    ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทีใชอยูเปนฉบับท่ี ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตทีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ ๓ เริ่มเริ่ม
จากป พ.ศ. จากป พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ จนถึงป จนถึงป ๒๕๖๔   ๒๕๖๔   ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคม
มิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของ
รัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ  โดยกําหนดวิสัยทัศน รัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ  โดยกําหนดวิสัยทัศน ““  ประเทศไทยใสประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริตสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต””  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริตมีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  

    ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี ระยะท่ี ๓ ( ๓ ( พ.ศพ.ศ..๒๕๖๐๒๕๖๐--๒๕๖๔) ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี  แลเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจตามมติคณะรัฐมนตรี  แลเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตอยางเปนริตอยางเปน
รูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. รูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๑ --
๒๕๖๔) ๒๕๖๔) ข้ึน  เพ่ือตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม วัฒนธรรมข้ึน  เพ่ือตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม วัฒนธรรม
สุจริตใหเกิดข้ึนในสังคมอยางยั่งยืนสุจริตใหเกิดข้ึนในสังคมอยางยั่งยืน  และเพ่ือกําหนดแนวทางขัและเพ่ือกําหนดแนวทางขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการบเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริงประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  
  

๓. ๓. วัตถุประสงคในการจัดทําแผนวัตถุประสงคในการจัดทําแผน  
  ๑. ๑. เพ่ืเพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล   อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล   
สายออสายออ  
  ๒. ๒. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  
ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
  ๓. ๓. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออเปนไปตามหลักเพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออเปนไปตามหลักบริหารกิจการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีบานเมืองท่ีดี  
  



๔๔  
  
  ๔๔    เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม  และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม  และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลสายออองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
  ๕. ๕. เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครืเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลสายออองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
  

๔. ๔. เปาหมายเปาหมาย  
  ๑. ๑. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
รวมถึงประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  รวมถึงประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การแกประชาชนทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  
  ๒. ๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการของขาราชการ  
  ๓. ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
  ๔.๔.กลไก  มาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการกลไก  มาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
สายออท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสมสายออท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
          ๕. ๕. องคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  
  

๕. ๕. ประโยชนของการจัดทําแผนประโยชนของการจัดทําแผน  
  ๑.๑.  ขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายการเมือง    ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ
รวมถึงประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม  และรวมถึงประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม  และ
อุดมการณ  ในการตอตานทุจริต  จาการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวอุดมการณ  ในการตอตานทุจริต  จาการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถยํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวันเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถยํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
  ๒. ๒. องคการบริหารสวนตําบลสายออ  สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืององคการบริหารสวนตําบลสายออ  สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี มีความโปรงใส   เปนธรรมและตรวจสอบไดท่ีดี มีความโปรงใส   เปนธรรมและตรวจสอบได  
  ๓. ๓. ภาคประชาชน  มีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมภาคประชาชน  มีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเผาพลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเผา
ระวังการทุจริตระวังการทุจริต  
  ๔.๔.  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ท้ัองคการบริหารสวนตําบลสายออ  ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเผาระวังการงจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเผาระวังการ
ทุจริตทุจริต  
  ๕. ๕. องคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีแนวทางการริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการองคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีแนวทางการริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับทุกภาคสวนใหกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับทุกภาคสวนให เปนเปนององคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  คกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  
ดานการปองกันและปราบปรามทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  เกิดความภาคภูมิใจและใหความดานการปองกันและปราบปรามทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี  เกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไปรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป  
  
  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  ๒  
แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมา

ณ 
(บาท) 

1. การ
สรางสังคม
ท่ีไมทนตอ
การทุจริต 
 

 

๑.๑ การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากร
ขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถ่ินและฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑.๑.๑ โครงการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม บาน 
วัด โรงเรยีน 
๑.๑.๒. มาตรการ
สงเสริมการปฏิบัตติาม
ประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสายออ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

- 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 

 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 ๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

๑. ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียวลดภาวะโลก
รอนในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลสายออ 
๒. โครงการเสริมสราง
อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แหลง
ทองเท่ียวพัฒนา  และ
ปรับปรุงภูมิทัศนในเขต
ชุมชน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

๑. โครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนตําบล
สายออ (กิจกรรม 
"สงเสรมิการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

มิติท่ี ๑ รวม 
 

๑ มาตรการ ๔ โครงการ      

๒. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

- - - - ไมใช
งบประมาณ 

 
๗ 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 

 
 

๒.๒ มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตราการ
สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการ
ออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกฯ และปลดัฯ 
และหัวหนาสวน 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม 
“สรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจาย
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาํป 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรมการ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพัสด ุ
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม
สรางความโปรงใสใน
การใชจายเงิน
งบประมาณ 
๒.๒.๒ (๔) โครงการ
เผยแพรขอมลูขาวสาร
ดานการจดัซื้อจัดจาง 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัต ิ
๒.๒.๓ (๒) มาตรการ
การยกระดับคณุภาพ
บริการประชาชน 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

       - 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
       - 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช 
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 ๒.๓ มาตรการ
การใชดุลพินิจ
และใชอํานาจ
หนาท่ีใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑ (๒) โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

๘ 



 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมา

ณ 
(บาท) 

 
 

 ๒.๓.๒ (๑) มาตรการ
การมอบอํานาจอนุมตัิ  
อนุญาต สั่งการเพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการ
มอบอํานาจของนายก
องคการบริหารสวน
ตําบล 
๒.๓.๒ (๓) มาตรการ
การออกคําสั่ง
มอบหมายงานของ
นายกฯ ,ปลดัฯ และ
หัวหนาสวน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 ๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ 

๒.๔.๑ (๑) โครงการ
พอ – แมดีเดน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ 
จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๒.๕.๑.(๒)การจดัทํา
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของอบต.  
สายออ 
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม
ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคมุ  
ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของอบต.สาย
ออ  
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๙ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมา

ณ 
(บาท) 

 
 
 
 

 ๒.๕.๒ (๒) มาตรการ
ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองคกร
อิสระ 
๒.๕.๒ (๓) มาตรการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 

มิติ ๒  
รวม 

มาตรการ  กิจกรรม 
โครงการ 

     

๓. การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน 
 

๓.๑จัดใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ
ปรับปรุงศูนยขอมลู
ขาวสารของอบต.สาย
ออใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรมมี
การจัดระบบศูนย
ขอมูลขาวสารอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓.๑.๒ (๑) เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสําคญั
และหลากหลาย 
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม
การเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการเงิน 
การคลัง พัสดแุละ
ทรัพยสินของอบต.
สายออและการรบั
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ  
จัดใหมีชองทางท่ี
ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารของอบต.ได 
๓.๑.๓ (๒) โครงการ
สื่อประชาสัมพันธ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 
 
 



๑๐ 
 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมา

ณ 
(บาท) 

๓.๒ การรับ
ฟงความ
คิดเห็นการ
รับและการ
ตอบสนอง
เรื่อง
รองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 

 

๓.๒.๑ (๑) 
โครงการจดั
ประชาคมแผน 
ชุมชน 
๓.๒.๑ (๒) การ
ดําเนินงานศูนยรบั
เรื่องราวรองทุกข
ของอบต.สายออ 
๓.๓ การสงเสรมิ
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการของ
องคการบริหาร
สวนตําบล 

๓.๒.๑ (๑) โครงการ
จัดประชาคมแผน 
ชุมชน 
 
๓.๒.๑ (๒) การ
ดําเนินงานศูนยรบั
เรื่องราวรองทุกขของ
อบต.สายออ 
๓.๓.๑ (๑) มาตรการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาอบต.สาย
ออ 
๓.๓.๑ (๒) การ
สงเสริมและการ
สนับสนุนจดัทําแผน
ชุมชน 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการ
แตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรม
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
อบต.สายออ 
๓.๓.๓ (๒) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีของ 
อบต.สายออ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

มิติท่ี ๓ รวม มาตรการ  กิจกรรม 
โครงการ 

     

 
 
 



 
๑๑ 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมา

ณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

๔.๑ มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๑ (๑) การจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป
งบประมาณ  
๔.๑.๑ (๒) การจัดทํา
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 

 ๔.๒ การสนับสนุน
ใหภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
แผนดิน 

๔.๒.๑ มาตรการสง 
เสรมิใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ  
กํากับ  ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน (ยาย) 
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรม
รายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ 
๔.๒.๒ (๒) การมวน
รวมของประชาชชนใน
การตรวจสอบการรับ
การจายและการใช
ประโยชนทรัพยสิน
ของอบต.สายออ 
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรม
การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางจากตัวแทน
ชุมชน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมาณ 

(บาท) 
ปงบประมา

ณ 
(บาท) 

 ๔.๔ เสรมิพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) กิจกรรม
ติดปายประชาสมัพันธ
กรณีพบเห็นการทุจรติ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

มิติ ๔ รวม มาตรการ  กิจกรรม 
โครงการ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 
 
 
 
 

สวนท่ี  ๓   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
๑๔ 



มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ๑.๑ การสรางจิตสํานึกความตระหนักแกบุคลากรขาราชการการเมืองฝาย
บริหารขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 ๑.๑.๑ โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมบาน  วัด  โรงเรียน  
  

โครงการปลูกฝงคุณธรรม-จริยธรรม  บาน  วัด  โรงเรียน  ประจําปงบประมาณ ๒๕61 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพปจจุบันสังคมเปลี่ยนไปมากจะเห็นไดจากวัตถุและเทคโนโลยีท่ีกําลังกาวหนาไปอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนและเยาวชนไทยเปนอยางมาก เปนเหตุใหวัฒนธรรมและ
ประเพณีดังเดิมของไทยไดเลือนหายไป สภาพสังคมตองประสบกับปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหา
สิ่งแวดลอม ปญหาทางเพศ ฯลฯ สาเหตุหนึ่งมาจากจิตใจขาดการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปไมมีโอกาสไดศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมไดอยางเต็มท่ีและถูกตอง การจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต 
พัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ และคานิยม ใหเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ สามารถสงเสริมเผย
แผพระพุทธศาสนา รักษาศีลธรรมและประเพณีของไทยใหคงอยูตอไป 
  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสายออ จึงไดจัดทํา “ โครงการปลูกฝงคุณธรรม-จริยธรรม 
บาน วัด โรงเรียน ประจําปงบประมาณ ๒๕61 ” ข้ึน รวมกับ วัดในตําบลสายออ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย 
และ โรงเรียนบานโคกหนองไผ  ระหวางวันท่ี ๖–๗ มิถุนายน ๒๕61 ณ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย ตําบล
สายออ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือใหเยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , 
สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารของ อบต.สายออ ไดรับการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ไดเรียนรูการปฏิบัติ
ธรรมท่ีถูกตอง เปนแกนนําในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ใหแกคนในชุมชน  และมีสวนรวมในการ
สนับสนุน สงเสริมสรางสรรคสังคม 
 
๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือใหเยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร 
         ของ อบต.สายออ  ไปไดรับการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง 

๒.๒ เพ่ือใหเยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร 
  ของ อบต.สายออ  ท่ีเขารับการอบรมเปนแกนนําในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ใหแกคนในชุมชนตอไป 
 ๒.๓  เพ่ือใหเยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะ 
  ผูบริหารของ อบต.สายออ ไดเรียนรูการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง 

 ๒.๔ เพ่ือใหเยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร 
         ของ อบต.สายออ  มีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมสรางสรรคสังคม 
 
 
 

 
๑๕ 



๓. เปาหมาย 
๓.๑  เชิงปริมาณ 

 เยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารของ 
อบต.สายออ   จํานวน  ๑๐๐  คน  

 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

 เยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารของ 
อบต.สายออ ไดรับการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง เรียนรูการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง 
 
๔. วิธีดําเนินงาน 
 ๔.๑ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
 ๔.๒ ติดตอ-ประสานงาน และประชุมหารือ ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลสายออ กับวัดใน 
ตําบลสายออ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย และ โรงเรียนบานโคกหนองไผ เพ่ือแบงหนาท่ีในการจัดทํา 
โครงการ 
 ๔.๓  ทําบันทึกตกลงความรวมมือ ระหวาง องคการบริหารสวนตําบลสายออ กับวัดในตําบลสายออ 
 โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย และ โรงเรียนบานโคกหนองไผ   
 ๔.๔ นําเยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารของ 
 อบต.สายออ เขารวมโครงการปลูกฝงคุณธรรม-จริยธรรม บาน วัด โรงเรียน ประจําป ๒๕61 ณ โรงเรียน 
ชุมชนบานโคกสวาย ตําบลสายออ อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๔  ติดตาม และประเมินผล  รายงานผลการดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
 
๕. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 ระหวางวันท่ี  ๖ – ๗  มิถุนายน  ๒๕61 
 
๖. สถานท่ีดําเนินโครงการ 
 ณ โรงเรียนชุมชนบานโคกสวาย  ตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๗. งบประมาณดําเนินโครงการ   
 เบิกจายจากงบประมาณรายจาย องคการบริหารสวนตําบลสายออ ประจําปงบประมาณ ๒๕
61 สํานักปลัด  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน  หมวด
คาตอบแทนใชสอยและและวัสดุ  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการปลูกฝงคุณธรรม-จริยธรรม บาน วัด โรงเรียน ประจําป ๒๕61  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ฯลฯ เพ่ือใหเกิดการสํานึกรับผิดชอบชั่ว-ดี ในการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานใหมีความซ่ือสัตยสุจริต ตั้งจายจากเงินรายได 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

๑๖ 



 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑ เยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร 
ของ อบต.สายออ  ไดรับการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง 
 ๗.๒ เยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารของ 
อบต.สายออ  ท่ีเขารับการอบรมจะเปนแกนนําในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกคนในชุมชน 
 ๗.๓ เยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร 
ของ อบต.สายออ  ไดเรียนรูการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง 
 ๗.๔ เยาวชน , ผูสูงอายุ , ประชาชน รวมไปถึงเจาหนาท่ี , สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร 
ของ อบต.สายออ  มีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมสรางสรรคสังคม 

 
๑.๑.๒ มาตรการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน 
         ตําบลสายอ 
 

ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 

ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ   อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ 

************** 
  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  ๒ . ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และเปนเครื่องมือ 
การตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล เพ่ือใหการดําเนินงาน 
เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจ 
แกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอสังคม 
ตามลําดับ 

  ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชน 
ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

  อาศัยอํานาจตามอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  องคการบริหารสวนตําบลสายออ จึง ประกาศ
ดังตอไปนี้ 

๑๗ 



หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  ขอ ๑ ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสายออ นี้ เรียกวา “ระเบียบวาดวยประมวล
จริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสายออ พ.ศ. ๒๕๕๘ ” 

         ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต  ๗  มกราคม  ๒๕๕๘ 
  ขอ ๓  ในระเบียบประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 
ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ นี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน 
ฝายสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 

 “ขาราชการการเมืองทองถ่ิน” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน(ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถ่ิน) รวมท้ังบุคคลท่ีฝายสภาทองถ่ินแตงตั้ง ตามท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติท่ีจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น **** 

  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน
ฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลสายออ  

  ขอ ๔ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
    ๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
   ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 
 ผลประโยชนทับซอน 
    ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 
ขอเท็จจริง 

๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ  
ตรวจสอบได 

๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 
 
 

๑๘ 



 
  ขอ  ๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 
ประมุข 

  ขอ  ๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติ  ตามซ่ึง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  ขอ  ๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

   ขอ  ๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม  และ 
และศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัวและโดยหนาท่ีรับผิดชอบตอสาธารณชน ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธา  ของ
ประชาชน 

  ขอ  ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผู อ่ืน 
โดยไมแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

   ขอ  ๑๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ  
และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

   ขอ  ๑๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความ 
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

   ขอ  ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตน
เปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   ขอ  ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการ
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

   ขอ  ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือน ของ
ขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือใหบุคคลดังกลาวพนจาก
ตําแหนง ท้ังนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  

   ขอ  ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือ ผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใช
อํานาจหนาท่ีของตนโดยมิชอบ 

   ขอ  ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการ 
งานอ่ืนใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

  ขอ  ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

 

     ๑๙ 



 

  ขอ  ๑๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 

   ขอ  ๒๐  ขาราชการการเมืองทองถ่ินเม่ือพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพ่ือเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน ท้ังนี้ 
ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันท่ีพนจากตําแหนง  

  ขอ  ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางท่ีผิด 
การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

   ขอ  ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืน
ใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

   ขอ  ๒๓  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกิจกับหนวยงาน
ของรัฐ ตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

   ขอ  ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เอาใจใส
ทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทาเทียมกัน 
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

   ขอ  ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือให
เกิดความเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 

   ขอ  ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น 

   ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 

  ขอ  ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ 
ผิดกฎหมาย  หรือผูท่ีมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูท่ีของเก่ียวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

   ขอ  ๒๙  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือปฏิบัติ
หนาท่ีบกพรองหรือปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดรายแรง 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๓๐ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีกํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

   ๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ิน 
ท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

๒๐ 
 



                 ๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซ่ึงปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  
 

  ๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีอยูระหวางถูกกลาวหา 
วาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

  ๔) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 

  ขอ ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลสายออข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบดวย 

                ๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
                               ๒)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปน คณะกรรมการ 

   ๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คน ท่ีผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ   

๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน เลขานุการคณะกรรมการ 
ท้ังนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคย
ถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝาย
บริหาร  

  ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

  ๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยอาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
     ๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทน 
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
     ๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือให
สงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
     ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้  
   ๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     ๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบั ติราชการ 
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 

 
 

๒๑ 
 



สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการโดยจะตองไตสวนขอเท็จจริงสืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคํา 
วินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

 

  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหคณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปน
ประธานคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้
และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม  

 ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมให
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗  

   ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม
สวนท่ี ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

  ขอ ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนท่ีสุด เวนแต 
   ๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม ใหสามารถ

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

  ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไข
หรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลว แตกรณี     

         ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี  
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

  ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคําวินิจฉัยให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    
นั้นๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม  และ
เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดิน
ทราบตอไป 

  ๒๒ 



 

          ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัย 
ชี้ขาด 

                       ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ 
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     
   ประกาศ  ณ   วันท่ี  ๗  มกราคม ๒๕๖๐ 
        
      
           ลงชื่อ  เอม  หอมสันเทียะ 
            ( นายเอม    หอมสันเทียะ ) 
           ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนทองถ่ิน 
โครงการท่ี ๑   
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องดวยปจจุบัน  โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ีทําใหอุณหภูมิ
โลกสูงข้ึน  หรือท่ีเรียกวาสภาวะโลกรอน ซึงสงผลใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษยอาทิ  เกิดความแหงแลง  มีไฟไหมปา  ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล  สวนหนึ่งไดรับผลกระทบจาการ
ทําลายปาไม   การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาสภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไม
เปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษ  และผลิตกาซออกซิเจนอีกท้ังเปนการสรางความ
สมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณภูมิพ้ืนผิว  องคการบริหารสวนตําบลสายออจึงจัดทําโครงการนี้
ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ  เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน  พรอม
ท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชุมชนดวย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน 
 ๓.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบล 
 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 
 ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู  สวยงาม  สรางความรมรื่นและคลายรอนแกประชาชน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  ๑,๕๐๐  ตน  
 

๒๓ 



 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีดําเนินงาน 
 ๖.๑ ประสานงานกับสวนราชการ  องคกรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุมพลังมวลชน  และ
ประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม 
 ๖.๒ ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือ
ปลูกตนไม 
 ๖.๓ จัดซ้ือกลาไม  พันธไม เพ่ือใชในโครงการ 
 ๖.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยพนักงานสวนตําบล ลูกจาง กลุมพลังมวลชนและประชานในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลสายออ 
 ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลการดําเนินงานโดยเจาพนักงานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลสายออ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๑๐. ตัวชีว้ัด 

๑๐.๑ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๐.๒ ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
๑๐.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๐.๔ ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางวามสามัคคีและสรางความรมรื่น

ในชุมชน 
 

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

๑.๒ (โครงการท่ี ๒)  
  ๑. ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริม  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  แหลงทองเท่ียว  
พัฒนา  และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒..หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

          ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไม
ทําลายปาไมท่ีผิดกฎหมายได เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวน
ลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากร
ปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ ประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายาม
คิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคง และยั่งยืน ซ่ึงพระองคทาน
ไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4  

๒๔ 



อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไม
เศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร  

“พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชน
ตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  

          องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนัก ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลสายออ เพ่ือสงเสริมให ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง ๓. วัตถุประสงค  

          เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและ
พิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

๔.๑ ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสายออ   
จํานวน  ๒,๐๐๐  ตน จํานวน  ๕ หมูบาน โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก 
และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 
  ๔.๒  ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลสายออ จํานวน  ๕  หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลสายออโดย
บูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  

๔.๓ ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสายออสมาชิกสภา
องคการบริหารสวน ตําบลสายออ  พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลสายออ ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ 
ท้ัง  ๕   หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานชุมชน  กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ 
กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุก
ภาคสวน เปนตน 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สายออ และแหลงน้ํา คู คลอง ในเขตองคการ บริหารสวนตําบลสายออ ๖. วิธีการดําเนินงาน 

๖.๑  จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
(กลุมรวมทุก ชุมชน)  

๖.๒  จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน 
(กลุมยอยแตละ ชุมชน)  

๖.๓  จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ
ชุมชน)   ๖.๔  จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
  ๖.๕  จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  

๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สายออ 

 
๒๕ 



 
 ๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔ ) 
 ๘. งบประมาณดําเนินการ   ๒๐,๐๐๐ บาท  
 ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนดีมากข้ึน 
 

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

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
๑. ช่ือโครงการสราภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลสายออ  (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

             เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหา
เชน ผลกระทบดาน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตอ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวมี 
ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม และเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคต
ของชาติ จึงไดจัดโครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลสายออ (กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปน
การสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตได อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ 
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และ
มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน 
ตําบล (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผู
พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖  ท่ีตองการพัฒนาคน
ไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม และจริยธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

 
๒๖ 



 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ได  

๓.๒ เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน  

๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน 
และรูจักอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
๔. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ  
เด็กและเยาวชนตําบลสายออ  จํานวน  ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
          เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข  
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

๕.๑  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
๕.๒  แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
๕.๓  ดําเนินการตามโครงการ  
๕.๔ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

๖.. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๗. งบประมาณดําเนินการ  ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔๕  
๘. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

๑๐.๑  เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได  

๑๐.๒  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ได  

๑๐.๓  เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรรูจักเอ้ือเฟอแบงปนและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

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

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ ปจจุบัน ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสู 

๒๗ 



 
การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลัก 
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ  
ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร 
ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน และ
เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลัก ในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวน
การ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือ
การคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได
สรางความขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่อง
ในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา 
โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง  จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางาน
ในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

๒๘ 



สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลัก    ธรรมาภิบาล ประโยชนสุขแกประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

           เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

๔.๑. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ 
๔.๒.  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง  
๔.๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๖.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
             ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ (๑) สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก

คุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมาย
งาน  
๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒. หลักการและเหตุผล  

           พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
เปบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่ม
มาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางาน
ท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส   สามารถตรวจสอบการทํางานได  ดานการ
พัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการ
ท่ีเปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 
วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบ
กับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
๓.๒  เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได  
๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 

คนเกงเขามา ทํางาน  
๔.. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสายออ จํานวน ๑ 
มาตรการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
 
 



๓๐ 
 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  

๖.๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔๙ 
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑  ผลผลิต - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน ๑ มาตรการ - 
เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

๑๐.๒ ผลลัพธ - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา      
๙๐ % 

 - บุคลากรของเองคการบริหารสวนตําบลสายออมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม ต่ํากวา ระดับ ๓  

- การบริหารงานบุคคลของเองคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีได  

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

 
๒.๒.๑ (๒) 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

 ๒. หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ 
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรค 

 



๓๑ 

อยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการ
สั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๔๘  สัตตรส กําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางของพนักงานสวนตําบล มาตรา ๔๘  วีสติ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล รอง จาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ให
เปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนอง
ความตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึง
จําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการ ของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ  

๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 



๓๒ 
 
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี – ประชาชนไดรับความ
สะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีเพ่ือเปนการปองกันปญหาการทุจริต 
 

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

 ๒.๒.๑ (๓) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองคการ บริหารสวนตําบลสายออไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนตําบล    จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล  ไดกําหนดให
นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ องคการบริหาร
สวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค  

         เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖.. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลสายออ โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ
เปนกรรมการ และขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลสายออ ไดแกนักทรัพยากรบุคคล ท่ีรับผิดชอบงานเปน
เลขานุการ  

๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบ นักทรัพยากรบุคคลเปนเลขานุการ  

 
 



๓๓ 
 
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร

สวนตําบลสายออ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ี
ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลสายออ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖.๕  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลสายออ พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลสายออเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร สวนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด นครราชสีมา  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

            ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัดอบต. นักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

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

 

 ๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฎิบัติใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 ๒.๒.๒ (๑)  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

            กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง
มีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสายออ จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ี เก่ียวของ  

๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
 



๓๔ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
            บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารตําบลสายออ  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ  
            จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ี เก่ียวของ  

๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  

๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

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

 ๒.๒.๒ (๒) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

            กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 
ป ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  
๓.๒  เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร   
๓.๓  เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  
๓.๔  เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๓.๕  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
๓.๖  เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
๔.๑  หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
๔.๒ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสาย 



๓๕ 
 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
๖.๒  จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ  
๖.๓  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
๖.๔  สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
๖.๖  รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
๖.๗  เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนแกประชาชน 
 

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

๒.๒.๒ (๓) 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
            กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
๓.๒  เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
๓.๓  เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ  
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ

เก่ียวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
 



๓๖ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑  มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
๑๐.๒  มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
๑๐.๓  มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 

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

๒.๒.๒ (๔) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

            โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสายออ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ี
องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี อํานาจหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสายออเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๓.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  



๓๗ 
 
๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

๔.เปาหมาย/ผลผลิต  
            เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน

ตําบลสายออ ท่ีดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ  
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

            องคการบริหารสวนตําบลสายออชุมชนตางๆ ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง - 
ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน - 
ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัด
จาง - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  

๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน ตัวอยางแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ๕๗  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

            ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง  
๑๐๒ ผลลัพธ - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐  

ของโครงการท่ีจัดซ้ือ จัดจางท้ังหมด – การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน – สามารถ
ลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

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

 

๒.๒.๓  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏบิัต ิ
 ๒.๒.๓ (๑)  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

            กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 



๓๘ 
 

บานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ องคการบริหารสวนตําบลสายออ เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความคืบหนา และ
แจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือให
มีระบบบริการท่ี เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน 
ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวย 
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  

  นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลสายออ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ประเด็น (ดานถนน 
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, ดานน้ําาเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, 
ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑  สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ  
 ๓.๒  เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการ
สงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ตัวอยางแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ๕๙ สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยก 
 



๓๙ 
 
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนาเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  
 ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
๗.. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 
๙. ผูรับผิดชอบ  
  ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 ๑๐.๑  สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัติ  
 ๑๐.๒  ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 

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

 ๒.๒.๓ (๒) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

            ดวยประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคกรบริหารสวนตําบลสายออ จึงไดใหความสําคัญในการสราง
ความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนํา
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม 
แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับ
มาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีได
กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือให
หนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการ
ใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือ
การ ตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

 



๔๐ 

  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  

๓.๒  เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 

๖.๒ จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานอัตราคาบริการ(ถามี)และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ
ให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

๖.๓ จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปด ภายในสถานท่ีใหบริการ  

๖.๔ จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําาสําหรับ   
ผูพิการ  

๖.๕ จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
๖.๖ มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกตใชในการ ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

            ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสายออ ,กองคลังองคการริหารสวนตําบลสายออ,   
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  กองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 

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

 ๒.๓ มาตรการการใชดลุพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี
 ๒.๓.๑ (๑)  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  

           กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
 



๔๑ 
 
กําหนดใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี ผานมาไดมีการประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุก
ปนั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา  

           องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือ  
ลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการ  
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายเปนสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสายออใหสั้นลง  
๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลสายออ 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
๔.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๕.พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  

๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๖๖  

๖.๔  มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

 



๔๒ 
 
๖.๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 

ใหบริการของ เจาหนาท่ี  
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลสายออเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน  

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

 ๒.๓.๑ (๒)  
  
๑. ชื่อโครงการ  

โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเปน ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของ
ประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการ
ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการ
อํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน องคการาบริหารสวนตําบลสายออ  เปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือ ประโยชนสุข
ของประชาชน  

ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและ 
พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน 



  ๔๓ 

 อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลสายออใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน และสามารถรับรูสภาพปญหาและแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
๓.๓  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๖๗  
๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงาน ได 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสายออ  และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการ
บริหารสวนตําบลสายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
๖.๒  จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๖.๓  จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
๖.๔  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

๖.๔.๑  ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
๖.๔.๒  ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
๖.๔.๓  จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
๖.๔.๔  จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
๖.๔.๕  จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน

บริการ  
๖.๔.๖  จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
๖.๔.๗  การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

๖.๕  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน

การจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตลอดปงบประมาณ  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมมีการเบิกจายงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลสายออ  



๔๔ 
 
 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
๑๐.๒  สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
๑๐.๓  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา 

ติดตอขอรับ บริการ  
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสมากวัดผลการดําเนินงานได 

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

 

๒.๓.๒ (๑) 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของ
หนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง 
รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการ ของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี  
๓. วัตถุประสงค  

            เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
๔. เปาหมาย  

            คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหรือ หัวหนาสวนราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

            องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหาร สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ  

๖.๒  ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
๖.๓  สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
รองปลัดองคการ บริหารสวนตําบล  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  



๔๕ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
           สํานักปลัด ,กองคลัง, กองชาง,กองการศึกษา  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

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

 
๒.๓.๒ (๒) 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสายออ พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ได
บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไว หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ี นายกองคการบริหาร
สวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอน
ตางๆ เกิดข้ึน ได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบล  จึงไดกําหนด
มาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  

๓.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

            มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
พิจารณา  

๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดนายกองคการบริหารสวนตําบล  และรองปลัดนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติ
ราชการแทน  

 



๔๖ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป  

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
๑o. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

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

 

๒.๓.๒ (๓) 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๔๙๖ หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และ 
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ 
ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของ เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหาร ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๔๙๖มาตรา ๔๘(๒) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘  กําหนดให
นายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององคการบริหารสวนตําบลและ
เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมาตรา ๔๘ วีสติ นายกองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา ๔๘  เอกูนวีสติ 
กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวน
ตําบล รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหาร 



๔๗ 

สวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑและ เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  

๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  

๓.๒  เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  

๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  

๓.๔  เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาท่ีราชการ  

๔. เปาหมาย  

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑  ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือ สั่งการ  
๖.๒  จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ  
๖.๓  จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
๖.๔  ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
          ไมใชงบประมาณ  
 



๔๘ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
         หัวหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑๐.๑ ผลผลิต  

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ  
๑๐.๒ ผลลัพธ  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต  

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

 

๒.๔ การเชิดชุเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนท่ีประจักษ 
 ๒.๔.๑  
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน  
๒. หลักการและเหตุผล  

          เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเปนวันพอแหงชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ ซ่ึงเทศบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแม
แหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยาง นานัปการ พระองคทรงเปนพอและแม
ของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได และเปน การเผยแพรพระคุณ
ของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๐ (๗) ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก 
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
ดังนั้น 

            องคการบริหารสวนตําบลสายออจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอ
และแมดีเดนในพ้ืนท่ีตําบลสายออ เพ่ือมอบโล ประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแก
สาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอ และแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของ
คนในชุมชนตอไป  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซ่ือสัตย สุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๒  เพ่ือใหพอ แม ท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

๔. เปาหมาย  
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน ๑ ครั้ง/ป ครั้งละ ๑  คน  



๔๙ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑  จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  
๖.๒  แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน      

๕ หมูบาน เพ่ือใหแตละชุมชน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกใน
ชั้นตนมายังเองคการบริหารสวนตําบลสายออ เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

๖.๓  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล  

๖.๔  คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบ และเห็นชอบ  

๖.๕  ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 
๑ ครั้ง/ป โดยเชิญผูวาราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเปนประธานในพิธีมอบโล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป  

(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมมีการเบิกจายงบประมาณ 

    
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

๑๐.๑  ผลผลิต - มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ ๘๐  ของจํานวนกลุมเปาหมาย 
๑๐.๒ ผลลัพธ - พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี - มี

พอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
 

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

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๒.๕.๑ (๑) 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐได

กําหนดดัชนีในการประเมินท่ี คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี นําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี ภายใน
องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร 
 



๕๐ 
 
 ของ ผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตอง
สรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปน
การสรางแนวรวมในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจา
กากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

        ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสายออ จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  

๓.๒  เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
๓.๓  เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
          องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑  จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน

ท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
๖.๒  รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
๖.๓  ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

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

 
๒.๕.๑ (๒) 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๒. หลักการและเหตุผล  

            ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ี ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให 



๕๑ 
 

คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา 
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ 
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดง 
ความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
มีความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ คุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
กําหนด  

        องคการบริหารสวนตําบลสายออจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามใน ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออกับปลัด
องคการบริหารสวนตําบลสายออและหัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลง
ทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

๓.๒  เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๓.๓  เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓.๔ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

             องคการบริหารสวนตําบลสายออ ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง
นายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ บริหารสวนตําบลกับ
หัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  

๑) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
๒) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑.๑ ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  



๕๒ 
 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕  ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  

๑.๒  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน - ศึกษา
ขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ ๖ 
เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน – ติดตามผลการ 
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผล
การดําเนินงานดังกลาว 

 ๑.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ี กําหนด  

๑.๔ วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
๑.๕ ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการใน เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง  ๑ 
 

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

๒.๕.๒ (๑) 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๒. หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
, จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดย
ใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการ
ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจง 



๕๓ 

และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนา
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับ
แจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะ 
ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผล
การวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย 
ฝายนิติการและ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไม เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  

นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานท่ีผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแต
อยางใด  
3. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๓.๒  เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  
องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑๐.๑  องคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ 

ตรวจสอบพบการทุจริต  
๑๐.๒  องคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 
 

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



 ๕๔ 
 

๒.๕.๒ (๒) 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  

“ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”  
๒. หลักการและเหตุผล  

                     กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแต
ละประเภทไดให อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  

          กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของ
การทุจริตจะเก่ียวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบ
เพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกร ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึง
หนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ  

          ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค  

          เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

          การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออจาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมี ประสิทธิภาพ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

          องคการบริหารสวนตําบลสายออ   
๖. วิธีดําเนินการ  

          ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ - การรับ
การตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

          ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
๘. งบประมาณดําเนินการ  

          ไมใชงบประมาณ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๘๗  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

          ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 



๕๕ 
๒.๕.๒ (๓) 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล  

          ดวยองคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจง
เบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น  

          เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน
ประจําองคการบริหารสวนตําบลสายออ   รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลสายออข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ี
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
๓.๒  เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
๖.๒  จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖.๓  จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม  

๖.๔  เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลสายออใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

          เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลสายออตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 



๕๖ 
  

มิติท่ี ๓ การสงเสรมิบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
๓.๑.๑ (๑) 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  

          “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลxxxใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  

๒. หลักการและเหตุผล  

          ตามมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา 
“ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐ  

         ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  องคการบริหารสวนตําบล
สายออจึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสายออ ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลสายออ โดยมี
งานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ี
ประชาชน สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลสายออ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสายออ  จํานวน  ๑  แหง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

          ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  (ภายในศูนยบริการรวม องคการ
บริหารสวนตําบลสายออ)  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
๖.๒  มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
๖.๓  มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 



๕๗ 
  

๖.๔  มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖.๕  มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.๖  มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  
๖.๗  มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๙๒  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน องคการบริหารสวนตําบล
สายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  

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

 

๓.๑.๑ (๒)  
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมมีการจัดระบบศูนยขอมูลขาวสารอยางปประสิทธิภาพ 
ดําเนินการดังนี้  

- มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจขอมูล 

- มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

- มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหารพัสดุ  การคําณวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการท่ีกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแผให
ประชาชนทราบและตรวจสอบไดขอมูลครบถวนตามรายการท่ีกําหนด 

- มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

- มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 

***มีการดําเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยไมใชงบประมาณ 
 

๓.๑.๒ (๑)  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  

“เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการ
จัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลxxxจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูล 
 



๕๘ 
 
ขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลสายออ ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
๓.๒  เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
๓.๓  เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา      

๑๐ ประเภทข้ึนไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก - 
แผนพัฒนาทองถ่ิน - งบประมาณรายจายประจําป - แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง - แผนการจัดหา
พัสดุ - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง - ขอมูลรายรับและรายจาย - งบแสดง
ฐานะทางการเงิน - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป - รายงานผล
คะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๙๖  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร  

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

๓.๑.๒ (๒) 
  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  

“การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการ
รับ เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริหารงานของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ    

 



๕๙ 
 

มิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ 

           เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือ
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสายออและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ี
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

           ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน  

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

 

๓.๑.๓ (๑)  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  

          “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสายออ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการ
จัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร
ขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลไดงายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  



๖๐ 
 
๓.๒  เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
๓.๓  เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
          ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา  ๗  ชองทาง  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
          พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
ไดแก  

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
- รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี  
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

          ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

         นักประชาสัมพันธ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 

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

๓.๑.๓ (๒)  
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  

          ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชใน
การดําเนินงานผานสื่อการ ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให
ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สราง
ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลสายออใหสามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสราง ความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการ 
เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกัน 



๖๑ 

เปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ 
บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใส และยุติธรรม  
๓. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ประชาชนไดรับทราบโดยผานทาง
สื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอยาง
ถูกตองและโปรงใส  

๓. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  
๔. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  
๕. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย  
๖. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน  

๔. เปาหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสายออใหแกประชาชน
โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง  

๔.๑ จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สายออ  

๔.๒  จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร  
๔.๓  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลสายออ และคูมือการใหบริการประชาชน  
๔.๔  จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของององคการบริหารสวนตําบล  
๔.๕  จัดทําคูมือสําหรับประชาชน  
๔.๖  จัดทําปายประชาสัมพันธ  
๔.๗  จัดทําเสียงตามสาย  
๔.๘  อ่ืนๆ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
           ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑  เสนออนุมัติโครงการ  
๖.๒  ดําเนินการประชุม  
๖.๓  มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  
๖.๔  ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลสายออ  
๖.๕  ติดตามและประเมินผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
๑๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
งานประชาสัมพันธ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสายออ ซ่ึง 

 



๖๒ 
 
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสายออเปนตัวชี้วัด  
โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
            - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  และมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

 

 ๓.๒ การรับฟงความคิดเห็นการรับและการตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 ๓.๒.๑ (๑)   
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบท
ชุมชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปถัดไป 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ทองถ่ิน  

๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
๓.๓  เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน

ตําบลสายออ  
๓.๔  เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
๓.๕  เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  
๓.๖  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๕ ชุมชน ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลสายออ สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ 



๖๓ 
 
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ เ สนอขออนุมัติโครงการ  
๖.๒  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
๖.๓  ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๖.๔  จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
๖.๕  ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
๖.๖  จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
๖.๘  จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๖.๙  ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
          จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๕  หมูบาน

ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

๒๐,๐๐๐  บาท  
๙. ผูรับผิดชอบ  

สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน 
๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล 
๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

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

 ๓.๒.๑ (๒)   
 

๑. ชื่อโครงการ :  
การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
           องคการบริหารสวนตําบลสายออ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยาง
ตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน  

 



๖๔ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

๓.๒  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๓.๓  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

๔. เปาหมาย  
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือ

ผูมีสวนไดเสียท่ี เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี กําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยาง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๕.๑  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

๕.๒  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
๕.๓  นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน  
๕.๔  แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองเรียนทราบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย

ชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
๖.๑  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖.๒  ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔ – ๙๗๒๑๑๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔ – ๙๗๒๑๑๑  
๖.๓  ทางเว็บไซต  
๖.๔  ทางไปรษณีย  

๗. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  
          องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๙.๒  สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
๙.๓  แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน  ๑๕  วัน 
 
 



๖๕ 
 

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน 
แผนดินกําหนด 
 ๔.๑.๑ (๑) 
๑. ชื่อโครงการ :  

โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลสายออเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทํา อยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ 
และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน  

ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสายออเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  

๓.๒  เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

๓.๓  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  

๓.๔  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
๓.๕  เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม ] 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออทุกทุกกอง ทุกสํานัก ขององคการบริหารสวนตําบล

สายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีการดําเนินการ  

๖.๑  จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
๖.๒  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ 

 



๖๖ 
 

การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  
๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง

การบริหารงาน ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือให ม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๑๑๖ 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน  

๑๐.๒  ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
๑๐.๓  การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
๑๐.๔  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง  
 

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

๔.๑.๑ (๒) 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงไดมีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
๓. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ตามกําหนด  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  



๖๗ 
 
๖. วิธีดําเนินการ  

๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒  
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

          สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

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

 ๔.๑.๒ (๑)  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน 
ไมวาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือ   
ลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได  

ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหล  
ทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการ 



๖๘ 

กําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน 
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ
การควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ  
 

องคการบริหารสวนตําบสายออ  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงได
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสายออข้ึน  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัด และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  

๓.๒  เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ  

๓.๓  เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
๔. เปาหมาย 

           เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
๕. วิธีดําเนินการ  

๕.๑  แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖   

๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
สายออเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

๕.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล  
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

และผูบริหารทราบ  
๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ  

          องคการบริหารสวนตําบลสายออ/๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๗. หนวยงานรับผิดชอบ  

ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
๘. งบประมาณดําเนินการ  

          ไมใชงบประมาณ  
๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 



๖๙ 
 
๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข  
๑๐.๓  รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
๑๐.๔  มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก)  
 

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

 ๔.๒ การสนันสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

 ๔.๒.๑  
๑. ชื่อโครงการ :  

มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนด หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน  

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค องคการบริหารสวน
ตําบลสายออจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การ
โอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสายออเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม  

๓.๒  เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  

 



๗๐ 
 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลสายออไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด  

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือ ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลสายออ  จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม

กอนวันท่ีองคการ บริหารสวนตําบลสายออรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) การ
เลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสายออไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง  

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลสายออ 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อน ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส  
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบ
คุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสายออจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอน วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องคการบริหารสวน ตําบลสายออไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ  

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  



๗๑ 
 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ี ไมเปนธรรม  

- นายกองคการบริหารสวนตําบลสายออออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ   

๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

นักทรัพยากรบุคคล  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดย
พิจารณาจากความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ผลลัพธ ประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย ขององคการ บริหาร
สวนตําบลสายออ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ี
เกิดข้ึนดังกลาวได  

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

 

 ๔.๒.๒ (๑) 
 
๑. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
๓.๒  การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
๓.๓  ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  



๗๒ 
 
๓.๔  ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  อําเภอโนนไทย  จังหวัดานครราชสีมา   
๖. วิธีดําเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ล 

          ตลอดปงบประมาณ  ๒๕๖๑ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑  มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒  มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
๑๐.๓  มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
 

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

๔.๒.๒ (๒) 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน

ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ 
จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชน
ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 



๗๓ 

 
ท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึง
จําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลาสายออจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการ
ใชประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย 
ขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๓. วัตถุประสงค  

          เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสายออ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๕. วิธีการดําเนินการ  

- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ  
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน  
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบสายออ ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 

เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  

๔  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 ๗. งบประมาณดําเนินการ  

          ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  

           งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๙. ตัวชี้วัด  

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
๑๐. ผลลัพธ  

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวน
ตําบลสายออทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสายออ 

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

 

 ๔.๒.๓ (๑) 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
          องคการบริหารสวนตําบลสายออ  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน

รวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕  
 



 
๗๔ 

 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)  
          องคการ บริหารสวนตําบลสายออ  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดย

การกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดย
ผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง  
สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก 
ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และ
พัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวน ตําบลสายออ  

๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสายออให
เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา  
๔. เปาหมาย  

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

๖.๒  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕  แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลสายออใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย  

๖.๓  จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให
เจาหนาท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการ
จางอยางละเอียดและถูกตอง  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

          ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสายออ 
 

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

 
 



๗๕ 
 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๔.๓.๑ (๑) 

๑. ชื่อโครงการ :  
โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตอง
รูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

 เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจาก
ความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลให
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด 
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ิน
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไม
ตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง  

จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู 
ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให
ผูบริหาร และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสายออ เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐  แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓  แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต งานนิติการ 

           สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ 
กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินเพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติราชการ  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสายออ  เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓.๒  เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน  

๓.๓  เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการ
ท่ีเปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  



๗๖ 
 
๓.๔  เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีความรูความเขาใจในแนว

ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสายออ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๖. วิธีดําเนินการ  

๖.๑  จัดทําโครงการ/แผนงาน  
๖.๒  ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ

อบรม  
๖.๓  อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
๖.๔  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

๒๕,๐๐๐  บาท  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

          สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.๑  ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 

๑๐.๒ ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  

๑๐.๓ ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ี
เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

๑๐.๔ ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสายออ  มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต  

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

 

 ๔.๓.๒ (๑) 
 

๑. ชื่อโครงการ :  
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร  
 
 



๗๗ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสําคัญท่ีใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต 
ถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร 
สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต  

องคการบริหารสวนตําบลสายออ  จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการ
เปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๓.๒  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
๓.๓  สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  

๔. เปาหมาย  
          ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสายออ  

๖. วิธีการดําเนินงาน  
๖.๑  จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
๖.๒  แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด

จางโครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

๖.๓  สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
๗. ระยะเวลาดําเนินงาน  

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสายออ  
๑๐. ผลลัพธ  

๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
๑๐.๒  การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

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



๗๘ 
 
๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน       

การทุจริต 
๔.๔.๑ (๑) 

๑. ชื่อโครงการ :  
กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

          ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก 
จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน
เครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวน
ในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
๓. วัตถุประสงค  

๓.๑  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
๓.๒  เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลสายออ  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
ตําบลสายออ 

๖. วิธีดําเนินการ  
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณองคการบริหารสวนตําบลสายออ และทุกหมูบาน  
๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  
๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
๖.๕  เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
๖.๖  ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
         ๕,๐๐๐ บาท  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
๑๐.๑  จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
๑๐.๒  นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 

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

 



 
 

  คํานํา 

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน นับเปนปญหาท่ี
รุนแรงและมี แนวโนมท่ีจะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศมากข้ึน ทุกป ประกอบกับคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ ทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของภาครัฐมีความโปรงใส และมีการดําเนินการถูกตองตามกฏหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและ ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุมคา
ของทรัพยากรท่ีใชไป โดยตองมีการเปดเผย ขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมี สวนรวมในการรณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวน
รวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาครัฐและใหผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังปญหาความเสื่อมศรัทธาในการ
บริหารราชการจากปญหาดังกลาว  

แผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
สายออ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปนแผนท่ีมุงสงเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหแกผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหมีการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมมาภิบาล ใหมีการ ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการ
แกไขและปองกันปญหาการประพฤติ มิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสายออ  และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไกการ
ตรวจสอบ ควบคุม การใชอํานาจ พรอมกับ พัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการใหมี
ความโปรงใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเปน แนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุ
ภารกิจดังกลาวขางตน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลสายออ  ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
ประชาชนเกิดความ ม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสายออ   
รวมท้ังผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 
โดยไดมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ข้ึนโดยยึดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓  
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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