
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ ๔ ป ี
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   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาออ็ง   
อ าเภอเมอืงสรุนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร ์ 



 
ค ำน ำ 

 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพ และขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง        การ
ปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริต  จึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถี
ด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล  
ตาอ็อง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ข้ึน เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
 

ส านักปลัด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ 
เรื่อง                  หน้ำ  
 
ส่วนท่ี ๑ บทน า          ๑  

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ๑  
- หลักการและเหตผุล        ๕  
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       ๗ 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผน       ๘  

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   ๙ 
 - มิติที่ ๑ สร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      ๙ 
 - มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ป้องกันการทจุริต     ๑๐ 
 - มิติที่ ๓ การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน   ๑๑ 

- มิติที่ ๔ การเสรมิสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ 
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      ๑๒ 

ส่วนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   ๑๔  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

    บทน ำ 
 

 

 ๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท้องถ่ินที่ส าคัญ  จึงต้องมีหลักการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารที่มีกระแสส าคัญในช่วงนี้ คือ การ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในปี ๒๕๔๖ รัฐได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ซึ่งในมาตรา ๕๒ ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล  เป็น
ราชการส่วนท้องถ่ินที่สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ความส าคัญต่อชุมชน เป็นองค์กรพื้นฐานของการบริหารงานภาครัฐ  และเป็นกลไกลที่ส าคัญต่อชุมชน 
และมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในระดับต าบล ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีศักยภาพ  
สูงมากในการบริหารงานภาครัฐในระดับท้องถ่ิน เพราะใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสามารถทราบ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่   รวมถึงยังรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี      
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน  และยังเป็นองค์กรที่สามารถระดมสรรพก าลังจากภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสะท้อนปัญหาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของนักวิชาการต่าง  ๆ  พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นส่วน
ราชการ ที่มีการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงมากที่สุดในประเทศไทย  โดยนักการเมืองท้องถ่ินร่วมมือกับ
ข้าราชการ โดยปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ลุกลามเกิดข้ึนมากในปัจจุบัน  สะท้อน
ให้เห็นถึงการหยั่งราก ฝังลึกของขบวนการทุจริตในสังคม ทั้งในเมืองและในชนบท โดยมีรายงานของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
คดทีี่เกี่ยวข้องกับการทุจริตถึงปีละ ๑๒,๐๐๐ คด ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 



-๒- 
 

 
(ที่มา http://www.charuaypontorranin.com)  

จากตารางจะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากที่สุด 
คือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) รองลงมาคือ เทศบาลต าบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ตามล าดับ ซึ่งยอดรวมของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากกว่า ๖,๐๐๐ เรื่อง  
 

สำเหตแุละปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากสถิติของส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ว่ากระท าการทุจริตตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๐ รวม ๘ ปี ๙,๔๖๗ ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริต
มากที่สุด คือ 

๑.องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
๒.เทศบาลต าบล (ทต.) 
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
๔. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ  
๕. เมืองพัทยา  
ส าหรับสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จากงานวิจัยเรือ่ง 

แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้สะท้อน
สภาพ หรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะ
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ดังนี ้ 

๑. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี     
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ  และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดท า และไม่จัดท า  



-๓- 
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่จัดท าอันเป็นผล
ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกการปอ้งกันการทจุริตในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (๒๕๔๙ ) โดย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  

(๑) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ ๑๔  
(๒) ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๑๒  
(๓) ไม่ท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ ๑๓  
(๔) ไม่ลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ ๑๑  
(๕) ไม่ท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ๑๕  
(๖) ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพสัดุ

ประจ าป ีร้อยละ ๑๒  
(๗) ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิม ๆ  ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ ๖  
(๘) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน มีญาติมา

รับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ ๑๑.๕  
(๙) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจรับงานจ้างบางส่วน ร้อยละ ๓๔.๗ ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย  
๒. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล โดยข้อมูลตัวเลขจากการส ารวจ

พบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ินบางส่วน ปรากฏว่า  
ร้อยละ ๑๒ มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือ
กลุ่มญาติของตัวเอง  โดยร้อยละ ๓๕ บุคคลที่เป็นพนักงานส่วนท้องถ่ิน กับผู้บริหารท้องถ่ินซึ่งบางส่วนใช้
ต าแหน่งของตน แสวงหาผลประโยชน์ ร้อยละ ๑๐ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีการเก็บ
รายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน ร้อยละ ๗ บุคลากรและผู้บริหารท้องถ่ินบางส่วน 
มีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การเขียนเติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี  รับเงนิ
เก็บค่าขยะ  เก็บเงินมาแล้วไม่น าส่งคลัง ซึ่งเมื่อมีการกระท าอย่างเป็นประจ า หรือบางทีพอเก็บเงินได้  
มาก ๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการน าของหลวง
หรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  

๓. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย ในส่วน
ช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ทั่วถึง โดยร้อยละ ๑๔.๓ ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกต
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ และในกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้ผู้บริหารท้องถ่ินมีความเข้มแข็งเพื่อให้อยู่ในต าแหน่งตลอด ๔ ป ีซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เป็นทีมเดียวกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมด  ก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ เพราะระบบ
ถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 

๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจและขาด
คุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีขนาดเล็กมีพนักงาน 

 



-๔- 
ท้องถ่ินที่ได้บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ ปวช. ข้ึนไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อย
หรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ  เช่น  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือการจัดซือ้จดั
จ้างตามระเบียบ และส่วนหนึ่งพบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ  
เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาด 
ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาลต าบล ที่ยกฐานะมาจาก
สุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถ่ินและพนักงานส่วนท้องถ่ิน มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์
โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถ่ินและ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถ่ิน ข้อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ เป็นผลท าให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้  

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต  ที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ทราบ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนหนึ่ง ไม่ช้ีแจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น ร้อยละ ๑๕ ไม่แจ้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้ประชาชน และไม่ส่งข่าวสารทางราชการให้ประชาชน  ร้อย
ละ ๘ ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่มีการประกาศการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน ร้อยละ ๗๕.๖ 
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชี มีจ านวน
เท่าใด  

๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เป็น สตง.
เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่เพียงพอ และ สตง.ส่วนกลาง มีก าลังคน เพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจ
ได้ทุกพื้นที่ ที่กระท าได้เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช.ก็เช่นเดียวกัน  
จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด และให้จัดต้ังอาสาสมัคร ป.ป.ช.  ภาค
ประชาชน ส่วนระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มักพบว่าผู้บริหารท้องถ่ินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
อย่างเคร่งครัด และฝ่ายสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายก ากับดูแล
และควบคุม คอยตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ถูกต้องเหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่กลับพบว่า ปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถ่ิน โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่ม
เดียวกับผู้บริหารทอ้งถ่ิน จึงท าให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าไปมีสว่นร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถ่ิน  ได้
น้อย  

๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล จากการศึกษา
พบว่า ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ 
โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง า หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่ หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น  ๆ  การบีบบังคับให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถ่ินไม่กล้าที่จะให้การเป็น
พยานเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของคนในสังคมไทยมานาน เช่น  

 



-๕- 
ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินใช้อ านาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์  

จากหลากหลายปมแห่งปัญหา ที่พบเห็นกันตลอดมาในท้องถ่ิน นั่นก็คือความสัมพันธ์ที่
แข็งแกร่ง ระหว่างนักการเมืองทัง้ในระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท้องถ่ิน นักการเมืองระดับท้องถ่ิน 
กับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับท้องถ่ินกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็ง
มากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชาสังคม  
 

๒. หลักกำรและเหตุผล  
ปัญหาคอร์รัปช่ันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศ

ที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปช่ันได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุด
ปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ โดยปัญหาน้ียังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อน
มากข้ึนเรื่อย ๆ  แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการ
รณรงค์จากองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาค
ประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่าการคอรัปช่ันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวาง
การพัฒนาอย่างแท้จริง  

ปัจจุบันประชาชน คนไทยมีมุมมองในเรื่องค่านิยมที่ผิด ยกย่องคนร่ ารวย มีอิทธิพล มีต าแหน่ง
หน้าที่การงานสูง ให้การเคารพนับถือและมองว่าเป็นคนดีเสมอ แต่ละคนมีความคิดว่าจะได้พึ่งพาอาศัย
อุปถัมภ์ ค้ าจุนกัน โดยไม่คิดถึงความถูกต้องในสังคม ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอุปถัมภ์ 
มาเป็นสภาพการตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันในหลายรูปแบบ 
ฝังรากลึกต่อการแก้ไขปัญหา  ส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้อ านาจแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ 
พวกพ้องในทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นับวันจะมีการทุจริตคอร์รัปช่ันเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากใน
สังคมไทย เช่น การทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับเงิน
จากผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ การจัดซื้อนมโรงเรียน การจัดซื้อยาของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข การ
ยักยอกทรัพย์สินทางราชการ จนดูเสมือนว่าสังคมไทยในปัจจุบันเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติ
ไปแล้ว  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรือ้รังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก  
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมัก
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่า  เป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต
ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption 
Perception Index : CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าง
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก 
๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย  



-๖- 
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ 
จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ใน
ระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สงัคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลอื
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน ์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อใหป้ระเทศไทยได้รับการประเมินดชันี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ  
ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที ่๖ ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่ มีค าครหา ที่ได้สร้างความ  
ขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม  
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จริยธรรม ซื่อสัตย์  สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้  ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต ่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีจ านวนมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ  จึงมีโอกาส
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปอ้งกนัการทจุรติ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมอืงของผู้บรหิาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงาน ป.ป.ช. จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดย
ด าเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เพื่อก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน  
๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. เพื่อส่งเสริม/เสริมสรา้งใหบุ้คลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการ โดยยึดหลกั

ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน ในการการติดตามตรวจสอบการทุจรติ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  

๔. เพื่อให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง  

 
 
 

 



-๘- 
๔. เป้ำหมำย  

๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจน
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบ  

๒. องค์การบรหิารส่วนต าบล มีระบบการปฏิบัตงิานทีส่ามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการทจุริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่และสามารถจัดการกบักรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปรง่ใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  

๓. องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถประสานความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กร     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ และสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  

๔. องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  
๑. คณะกรรมการ/สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มี

จิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
๒. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทจุริตขององค์การ

บรหิารส่วนต าบล  
๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส

ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
๕. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต  
๖. องค์การบรหิารส่วนต าบล ได้รบัการยอมรบัจากทุกภาคสว่นราชการ ประชาชนในการ

ป้องกันการทจุริต  
 

 
 
 



มติิ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม/ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. สร้างสังคมที่ 1.1 การสร้างจิตส านกึ 1.1.1(1) โครงการ "อบรมคุณธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000

ไมท่นต่อการทจุริต และความตะหนกัแก่ จริยธรรม"

บคุลากรทั้งข้าราชการ 1.1.1 (2) โครงการ "สมดุความดี  -  -  -  -

การเมอืงฝ่ายบริหาร พนกังานจ้าง"

ข้าราชการการเมอืงฝ่าย 1.1.2 (1) มาตรการ "ส่งเสริมการ  -  -  -  -

ฝ่ายสภาทอ้งถิ่นและ ปฏบิติังานตามประมวลจริยธรรม

ประจ าขององค์กร ของ อบต.ตาออ็ง

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1.1.2 (2) มาตรการ "เสริมสร้าง  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ

องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ ประมาณ

ทจุริต"

1.1.3 (1) กจิกรรม "ใหค้วามรู้ เร่ือง  -  -  -  -

ผลประโยชนท์บัซ้อนใหก้บัพนกังาน

ต าบล ลูกจ้างและพนกังานจ้าง

ของ อบต.ตาออ็ง"

1.1.3 (2) มาตรการ "จัดท าคู่มอื  -  -  -  -

การปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อน"

1.2 การสร้างจิตส านกึ 1) โครงการ "รณรงค์อนรัุกษ์ 60,000 60,000 60,000 60,000

และความตระหนกัแก่ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม"

ประชาชนทกุภาคส่วน 2) โครงการ "อบรมขยายผลและพฒันา 60,000 60,000 60,000 60,000

ในทอ้งถิ่น อาชีพเสริมด้านการเล้ียงสัตว์

เศรษฐกจิพอเพยีงแกเ่กษตรกร"

3) โครงการ "อบรมส่งเสริมขยายผล 80,000 80,000 80,000 80,000

การบริหารจัดการขยะมลูฝอย น้ าเสีย

และมลพษิในชุมชน"

4) กจิกรรม "พฒันาส่งเสริมการบริหาร  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ

เงินและบริหารงานเพื่อความโปร่งใสแก่ ประมาณ

กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด"

มติทิี่ 1 รวม 3 มาตรการ 2 กิจกรรม 5 โครงการ

(พ.ศ. 2561-2564)
แผนปฏิบตักิารปอ้งกันการทุจริต 4 ปี

ส่วนที่ 2



มติิ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม/ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจ านงทาง กจิกรรม "ประกาศเจตจ านงต่อต้าน  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ

ราชการเพื่อปอ้งกนั การเมอืงในการต่อต้าน การทจุริตของผุ้บริหารองค์กร ประมาณ

การทจุริต การทจุริตของ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น"

ผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้าง 2.2.1 (1) มาตรการ "การสร้างความ  -  -  -  -

ความโปร่งใสในการ โปร่งใสในการบริหารงานบคุคล

ปฏบิติัราชการ (ถือปฏบิติัตามระเบยีบ)"

2.2.1 (2) มาตรการ "ออกค าส่ัง  -  -  -  -

มอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.

และหวัหนา้ส่วนราชการ"

2.2.1 (3) กจิกรรม "สร้างความ  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ

โปร่งใสในการพจิาณาเล่ือนขั้น ประมาณ
เงินเดือน"
2.2.2 (1) กจิกรรม "ควบคุมการ  -  -  -  -
เบกิจ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี"
2.2.2 (2) โครงการ "เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง"
2.2.2 (3) กจิกรรม "สร้างความ  -  -  -  -
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"
2.2.3 (1) โครงการ "จ้างส ารวจความ 30,000 30,000 30,000 30,000
พงึพอใจของผู้รับบริการ"
2.2.3 (2) กจิกรรม "การใช้บตัรคิว  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
ในการติดต่อราชการ" ประมาณ

2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 (1) กจิกรรม "การลดขั้นตอน  -  -  -  -
ดุลยพนิจิและใช้อ านาจ การปฏบิติังาน"
หนา้ที่ใหเ้ปน็ไปตาม 2.3.1 (2) โครงการ "ลดขั้นตอนและ  -  -  -  -
หลักการบริหารกจิการ ระยะเวลาการปฏบิติัราชการ"
บา้นเมอืงที่ดี 2.3.2 (1) มาตรการ "การมอบอ านาจ  -  -  -  -

อนมุติั  อนญุาต ส่ังการ เพื่อลด ไมใ่ช้งบ
ขั้นตอนการปฏบิติัราชการ" ประมาณ
2.3.2 (2) มาตรการ "มอบอ านาจของ  -  -  -  -
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล"
2.3.2 (3) มาตรการ "การออกค าส่ัง  -  -  -  -
มอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.
และหวัหนา้ส่วนราชการ"
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มติิ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม/ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.4 การเชิดชูเกยีรติ  2.4.1 กจิกรรม "การมอบประกาศ  -  -  -  -
แกห่นว่ยงาน/บคุคล เกยีรติคุณแกส่ตรีดีเด่น" ไมใ่ช้งบ
ในการด าเนนิกจิการ ประมาณ
การประพฤติปฏบิติัตน
ใหเ้ปน็ที่ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1 มาตรการ "จัดท าข้อตกลง  -  -  -  -
ในกรณีได้ทราบหรือ การปฏบิติัราชการ"
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 2.5.2 มาตรการ "ใหค้วามร่วมมอื  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
พบการทจุริต กบัหนว่ยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ ประมาณ

และองค์กรอสิระ"
2.5.3 มาตรการ "แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  -  -  -  -
เกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน"

มติทิี่ 2 รวม 8  มาตรการ 7 กิจกรรม 3 โครงการ
3. การส่งเสริม 3.1 จัดใหม้แีละเผยแพร่ 3.1.1 (1) มาตรการ "ปรับปรุง  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
บทบาทและการมี ข้อมลูข่าวสารใน ศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหาร ประมาณ
ส่วนร่วมของ ช่องทางที่เปน็การ ส่วนต าบลใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
ภาคประชาชน อ านวยความสะดวกแก่ 3.1.1 (2) กจิกรรม "อบรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000

ประชาชนได้มส่ีวนร่วม ตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของ
ตรวจสอบการปฏบิติั ราชการ พ.ศ. 2540"
ราชการตามอ านาจ 3.1.2 (1) มาตรการ "เผยแพร่ข้อมลู  -  -  -  -
หนา้ที่ขององค์กร ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย"
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ 3.1.2 (2) กจิกรรม "การเผยแพร่  -  -  -  -
ทกุขั้นตอน ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลัง

พสัดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรับเร่ือง ไมใ่ช้งบ
ร้องเรียนเกี่ยวกบัการเงินการคลัง" ประมาณ
3.1.3 (1) มาตรการ "จัดใหม้ชี่องทาง  -  -  -  -
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาออ็ง"
3.1.3 (2) กจิกรรม : การจัดท าส่ือ  -  -  -  -
ประชาสัมพนัธ์

3.2 การรับฟงัความ 3.2.1 โครงการ "การด าเนนิงานศูนย์  -  -  -  -
คิดเหน็ การรับและ รับเร่ืองราวร้องทกุข์องค์การบริหารส่วน
ตอบสนองเร่ือง ต าบลตาออ็ง" ไมใ่ช้งบ
ร้องเรียน/ร้องทขุ์ของ 3.2.2 โครงการ "องค์การบริหาร  -  -  -  - ประมาณ
ประชาชน ส่วนต าบลตาออ็งเคล่ือนที่"
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มติิ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม/ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.2.3  กจิกรรม "รายงานผลการ  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
ตรวจสอบข้อเทจ็ริงใหผู้้ร้องเรียน/ ประมาณ
ร้องทกุข์รับทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1  (1) มาตรการ "แต่งต้ัง  -  -  -  -
ประชาชนมส่ีวนร่วม คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท า ไมใ่ช้งบ
บริหารกจิการของ แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล ประมาณ
องค์กรปกครองส่วน ตาออ็ง
ทอ้งถิ่น 3.3.1 (2) โครงการ "ประชุมประชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000

หมู่บา้นและประชาคมต าบล 
3.3.2  มาตรการ "แต่งต้ังตัวแทน  -  -  -  -
ประชาคมเข้าร่วมเปน็คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง"
3.3.3  มาตรการ "ตรวจสอบ  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
โดยคณะกรรมการประเมนิผลการ ประมาณ
ปฏบิติัตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาออ็ง"

มติทิี่ 3 รวม 6  มาตรการ  4 กิจกรรม 3 โครงการ
4. การเสริมสร้าง 4.1 มกีารจัดวางระบบ 4.1.1  โครงการ "จัดท ารายงาน  -  -  -  -
และปรับปรุงกลไก และรายงานการควบคุม การควบคุมภายในประจ าปี"
ในการตรวจสอบ ภายในตามที่ 4.1.2 (1) กจิกรรม:ติดตามประเมนิผล  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
การปฏบิติัราชการ คณะกรรมการตรวจเงิน การควบคุมภายใน ประมาณ
ขององค์กร แผ่นดินก าหนด 4.1.2 (2) มาตรการ : ติดตาม  -  -  -  -
ปกครองส่วน ประเมนิผลระบบควบคุมภายใน
ทอ้งถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตาออ็ง

4.2 การสนบัสนนุให้ 4.2 (1) กจิกรรม "การรายงานผล  -  -  -  -
ภาคประชาชนมี การใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชนได้รับทราบ"
ส่วนร่วมตรวจสอบ 4.2 (2) กจิกรรม "การมส่ีวนร่วมของ  -  -  -  -
การปฏบิติัหรือการ ประชาชนในการตรวจสอบการรับ
บริหารราชการตาม การจ่าย และการใช้ประโยชน์ ไมใ่ช้งบ
ช่องทางที่สามารถ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ประมาณ
ด าเนนิการได้ ต าบลตาออ็ง"

4.2 (3) กจิกรรม "การจัดหา  -  -  -  -
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน"

 -12-



มติิ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม/ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.2 (4) โครงการ "อบรมกรรมการ  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
ตรวจการจ้าง" ประมาณ

4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.3.1  โครงการ "อบรมใหค้วามรู้  -  -  -  -
การตรวจสอบของ ด้านระเบยีบ กฎหมายทอ้งถิ่น 
สภาทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น"

4.3.2 (1) กจิกรรม "ส่งเสริมสมาชิก  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
สภาทอ้งถิ่น ใหม้บีทบาทในการ ประมาณ
ตรวจสอบการปฏบิติังานของ
ฝ่ายบริหาร"
4.3.2 (2) กจิกรรม "การมส่ีวนร่วม  -  -  -  -
ในการปฏบิติังานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล"

4.4 เสริมพลังการมี 4.4.1  มาตรการ "เฝ้าระวัง  -  -  -  - ไมใ่ช้งบ
ส่วนร่วมของชุมชน การคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน" ประมาณ
(Community) และ
บรูณาการทกุภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทจุริต

มติทิี่ 4 รวม 2 มาตรการ 6 กิจกรรม 3  โครงการ
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มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
               ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า  ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ  ให้เป็นคนดี  ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกจิในการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัตงิาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  
จึงไดจ้ัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนส์ูงสุด
ของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  มีคุณธรรมจริยธรรม  
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์
แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและ
การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ส่วนท่ี ๓ 



-๑๕- 
๖. วิธีด าเนินการ 
 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง และวิทยากรจากภายนอก บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้และ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
        โครงการ : สมุดความดีพนักงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถ
ย้อนกลับมา เพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่
ไดร้ับมอบหมาย  ไดป้ฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อยา่งไร และหัวหน้างาน
สามารถวางแผนต่อไปได ้ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได ้ซึ่งจะส่งผลใหเ้ห็นว่าค่า
ของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน 
ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 

องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง  เห็นความส าคัญของการบันทกึประจ าวันดังกล่าว จึงไดจ้ัดท า
สมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่
องค์กร เป็นการสร้างระเบยีบวินัย สง่เสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างไดป้ฏิบัต ิ
 



-๑๖- 
๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต   

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
๔. เป้าหมาย 

พนักงานจ้าง องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๕. ระยะเวลา 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ก าหนดให้พนกังานจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบนัทึกผลการปฏิบัตงิานประจ าทกุวัน
และสง่ใหห้ัวหนา้ส่วนราชการทกุวันจันทร ์

๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมลูส าหรับผู้บริหารให้พจิารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจ าป ี
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๙. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บงัคับบัญชาและพนกังานจ้างสง่เสริมให้ปฏิบัตงิานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

๑๐.๒ มีการติดตามผลงานท าใหส้ามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปญัหาสามารถแก้ไขได ้
 ๑๐.๓ พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับ
มอบหมายตามก าหนด 
   
    ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ : ส่งเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการ
ก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแ้ก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,    
ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย,  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ,  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,   
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี ้ส านักงาน  



-๑๗- 
ก.พ. ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจาก
การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สว่นรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้จัดท ามาตรการ “สง่เสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากบัความประพฤติของข้าราชการทีส่ร้างความโปรง่ใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัตงิานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓ เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รบับริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

๓.๔ เพื่อใหเ้กิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยใหฝ้า่ยบรหิารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บงัคับบัญชา    
ต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

๓.๕ เพื่อปอ้งกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เพื่อใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่นๆ       
อยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง       
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 



-๑๘- 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ : เสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ตา้นการทุจรติ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖–
๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน  
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”        
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงไดก้ าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖–
๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อตา้นการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

๓.๒ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่          
คณะผู้บรหิารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
๔. เป้าหมาย  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ตา้นการทจุริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรือ่งข้ึนไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อตา้นการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ       ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 

 



-๑๙- 
๖.๒ เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู ้ให้บคุลากรในสังกัดได้รบัทราบและ   

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผา่นโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางตา่งๆ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ตา้นการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม : ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อยา่งใด 
พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์สว่นตนอยู ่และ
มีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สว่นตัว โดยก่อให้เกิดผลเสยีตอ่
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนไดส้่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์
จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้ งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้า
รับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หนว่ยงาน
ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหนา้ที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจ้ัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผา่นการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล  
เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



-๒๐- 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   

๓.๓ เพื่อเสรมิสร้างให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรือ่งความซื่อสัตย์ สจุริต มุ่งมั่นท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สง่ผลให้
หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอรร์ัปช่ันมุง่สู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 
๔. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง    
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างมคีวามรู้เกีย่วกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุง่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ : การจัดท าคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบ 
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปจัจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  



-๒๑- 
ส านักงาน ก.พ. จึงไดเ้ผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การตอ่ตา้นการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หนว่ยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานด้วย  เพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริตข้างตน้ และเพือ่น า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเ้ป็น
กลไกส าคัญทีจ่ะป้องกันการทจุริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนของเจ้าหนา้ที่
ในภาครัฐ  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงไดต้ระหนกัและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแกบุ่คลากรใหเ้กิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดงักล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมลูให้ประชาชนและผูส้นใจได้ศึกษา เพื่อเป็น
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดบัการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสงัคมไทยใหเ้ทียบเท่าระดบัมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปดว้ยความถูกต้อง 

๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
๔. เป้าหมาย 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมลู 
๖.๒ จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๖.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖.๔ จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖.๕ แจกจ่ายให้บุคลากร 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

  ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในข้ันวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อนข้ึน คนเกิดความเครียดเพิ่มข้ึน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังนั้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส าหรับการฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพื้นที่ปา่อนุรกัษ์ที่มีสภาพเสือ่มโทรม เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ า
ล าธาร เขตป่าไม้ชุมชน ที่ดินสาธารณะ เขตป่าไม้ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน และการปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะใน
เขตชุมชนท้องถ่ิน เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพ
ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพป่าในท้องถ่ินน้ันๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน นอกจากนี้การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถ่ินและเป็นการลดภาวะโลกร้อน  การด าเนินการในครั้งนี้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา 
๖๖ และมาตรา ๖๗ (๗)  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 ๓.๒ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่
สาธารณะในเขตชุมชนท้องถ่ิน รวมทั้งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เช่น เขตป่าชุมชน 
ที่ดินสาธารณะ เขตที่ดินและป่าไม้ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 ๓.๓ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ิน  มีใจรักต้นไม้ รักป่า
ไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม 
๔. เป้าหมาย 
 หน่วยงานราชการและประชาชน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การบ ารุงรักษาต้นไม้ที่เสื่อมโทรมหรือมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกท าลาย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

พื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
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๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพทิักษ์สิง่แวดล้อมประจ า
ชุมชน (กลุ่มย่อยแตล่ะชุมชน) 

๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่
ละชุมชน) 

๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง 
ท าความสะอาดถนนและพื้นทีส่าธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง 

๖.๕ จัดกิจกรรมพฒันา ปรบัปรุงภูมิทัศน ์และอนุรกัษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บา้น/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ  ในเขตองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

๖๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เพิ่มปริมาณป่าและฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นทีป่่าไม้ในชุมชน อันจะเป็นการฟื้นฟู
สภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินให้ดีข้ึน รวมทัง้มสี่วนช่วยลดภาวะโลกรอ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการ : อบรมขยายผลและพัฒนาอาชีพเสริมด้านการเลีย้งสัตว์เศรษฐกิจพอเพียงแก่
เกษตรกร 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้เลี้ยงโค-กระบือในพื้นที่ต าบลตาอ็องที่ผ่านมานั้น 
เกษตรกรส่วนใหญ่มักเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินหญ้าตามท้องนาท้องไร่/ริมป่าชุมชนเองตามธรรมชาติได้
ค่อนข้างอิสระ และมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารเพียงพอ แต่ในปัจจุบันพื้นที่ที่เคยใช้เลี้ยงสัตว์ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้มีการปลูกพืชหมุนเวียนหลังจากการท านาและ
การท านาปรัง ท าให้พื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งอาหารส าหรับโค-กระบือมีน้อยลง ส่งผลให้เกษตรกรที่เลี้ยง 
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สัตว์เค้ียวเอื้อง เช่น โค-กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์ต้องใช้หญ้าหรอืพืชอาหารสัตว์ในการเลีย้งได้รับผลกระทบเรื่อง
ขาดแคลนแหล่งอาหารที่มีคุณภาพส าหรับสัตว์ ต้องหันมาใช้อาหารหยาบที่หางา่ย คือ ฟางข้าวในการเลี้ยง
สัตว์แทน ซึ่งมีคุณภาพต่ า มีโปรตีนเพียง ๒-๓ % และราคาแพง แต่คุณภาพสู้พืชอาหารสัตว์ไม่ได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จึงอาศัยอ านาจตามความมาตรา ๖๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จัดท าโครงการอบรมขยายผลและพัฒนา
อาชีพเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคนิคและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ส าหรับโค-กระบือที่มีคุณภาพแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ (โค-กระบือ) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิมอีกทางหนึ่งด้วย ได้แก่ โครงการไถ่ชีวิตโค
ในตามแนวพระราชด าริฯ และโครงการธนาคารกระบือที่ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงและขยายพันธ์ุให้
เกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ต าบลตาอ็อง โดยมีปศุสัตว์อ าเภอเมืองสุรินทร์และองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตาอ็องร่วมกันส่งเสริมและก ากับดูแล เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ 
(โค-กระบือ) แก่เกษตรกร ส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการส่งเสริมการท าแปลงเพาะปลูกหญ้าสายพันธ์ุดีมีคุณภาพหรือการผลิตแปรรูปอาหารสัตว์คุณค่าสูง
แก่สัตว์ทดแทนหญ้าทางธรรมชาติและอาหารหยาบซึ่งมีคุณภาพต่ า ช่วยแก้ไขปัญหาของการขาดแคลน
แหล่งอาหารทางธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (โค-กระบือ) ได้รบัความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการผลิต
อาหารสัตว์คุณภาพดี โดยการเพาะปลูกหญ้าสายพันธ์ุดีมีคุณภาพให้คุณค่าโปรตีนสงูแก่สัตว์ หรือผลิต 
แปรรปูอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์ทดแทนหญ้าทางธรรมชาติและอาหารหยาบซึ่งมีคุณภาพต่ า 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพสัตว์เลี้ยง (โค-กระบือ) ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจของเกษตรกรให้มี
มูลค่าสงูข้ึน เกษตรกรสามารถต่อรองราคาและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้มากยิง่ข้ึน 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการอนุรกัษ์อาชีพและสายพันธ์ุโค-กระบือของท้องถ่ิน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ (โค-กระบือ) พื้นที่ต าบลตาอ็อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ ประชุมคณะท างาน/แกนน าและผู้น าหมู่บ้านวางแผนการด าเนินโครงการร่วมกัน แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะท างาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๖.๓ ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๖.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมการอบรม 
๖.๕ จัดหาพัสดุ/เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารส าหรับการอบรมหรือด าเนินกิจกรรม 
๖.๖ ด าเนินกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
๖.๗ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
        ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
๘. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณตามข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็อง จ านวน ๖๐,๐๐๐ 
บาท 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๙.๑ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (โค-กระบือ) ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการผลิตอาหาร
สัตว์คุณภาพดี โดยการเฉพาะปลูกหญ้าสายพันธ์ุดีมีคุณภาพให้คุณค่าโปรตีนสูงแก่สัตว์ ใช้ทดแทนหญ้า
ทางธรรมชาติ และอาหารหยาบซึ่งมีคุณภาพต่ า  
 ๙.๒ สัตว์เลี้ยง (โค-กระบือ) ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจของเกษตรกรมีสุขภาพและคุณภาพดีข้ึน 
และมีมูลค่าสูงข้ึนท าให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้มากยิ่งขึ้น 
 ๙.๓ เกิดการอนุรักษ์อาชีพและสายพันธ์ุโค-กระบือของท้องถ่ิน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ : อบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการปญัหาขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษ 
ในชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล  
   สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
และสังคม ซึ่งเป็นปัญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และท้องถ่ินก็ประสบปัญหามากเช่นกัน 
ปริมาณขยะที่ เกิดข้ึนในแต่ละวันสะสมเป็นจ านวนมากจะก่อให้เกิดขยะตกค้าง ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของสังคมโดยรวม หากไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและ
เหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกที่เกิดจากขยะมูลฝอยก็จะตามมา ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้วขยะมูล
ฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยตรงต่อมนุษย์ยังอยู่
ในข้ันที่ไม่รุนแรงมากนัก ผลกระทบที่เกิดข้ึนจึงไม่ชัดเจน  แต่ในความเป็นจริงแล้วขยะมูลฝอยจะก่อใหเ้กิด
ปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วยทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม เช่น ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงน าโรคและเป็นที่ซุก
ซ่อนของหนูและสัตว์อื่นๆ ส่งกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความร าคาญ ขยะมูลฝอย ที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลม
พัดกระจัดกระจายไปตกอยู่ตามพื้น ท าให้พื้นที่บริเวณนั้นสกปรก ขาดความสวยงาม เป็นที่รังเกียจแก่ผูพ้บ
เห็น และผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ขยะมลูฝอยทีต่กอยู่ หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบาย
น้ า จะไปสกัดกั้นการไหลของน้ า ท าให้แหล่งน้ าสกปรกเกิดการเน่าเสียและน้ าเสียที่เกิดจากกองขยะมูล
ฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็นน้ าเสียที่มีความสกปรกสูงมาก มีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เช้ือโรค และสารพิษ
ต่างๆ เจือปนอยู่ เมื่อน้ าเสียจากกองขยะมูลฝอย ไหลไปตามพื้นดินก็จะท าให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรก
และเสื่อมโทรม อาจท าให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่างหรือดินกรดได้ ในกรณีที่น้ าเสียจากกองขยะมูลฝอย
ไหลลงสู่แหล่งน้ า ก็จะท าให้คุณภาพน้ าเสียไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าผิวดินหรือแหล่งน้ าใต้ดินก็ตาม 
ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ า น้ าที่สกปรกมากหรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็
อาจท าให้สัตว์น้ าตายในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนในน้ าก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศ
ของน้ า ท าให้สัตว์น้ าที่มีค่าบางชนิดสูญพันธ์ุไป นอกจากนี้น้ าที่มีสิ่งสกปรกเจือปน ย่อมไม่เหมาะแก่การ
อุปโภค บริโภค แม้จะน าไปปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ตาม เช่น การท าระบบน้ าประปา ซึ่งก็ต้องสิ้นเปลือง 
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ค่าใช้จ่ายในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ ามากข้ึน และยังส่งผลกระทบท าให้เกิดมลพิษแก่อากาศ ขยะ
มูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งก าจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบ หรือขณะที่ท าการเก็บขน 
โดยพาหนะที่ไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิด ขยะมูลฝอยเหล่าน้ันส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจออกมาเศษช้ินส่วน
ของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศท าให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศซึ่งมีผลต่อสุขภาพของ
มนุษย์และท าความสกปรกให้กบับริเวณข้างเคียงได้นอกจากนี้ขยะมูลฝอยทีก่องทิ้งไว้นานๆ จะมีก๊าซที่เกิด
จากการหมักขึ้น ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) 
ซึ่งมีกลิ่นเหม็น 
             เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องได้มีการริเริ่มด าเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยน าร่องในพื้นที่หมู่บ้าน
แสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้
ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
ด าเนินการในหมู่บ้านขยอง หมู่ที่ ๑๐ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ (ศูนย์เรียนรู้) ซึ่งพบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในหมู่บ้านที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือนของตนเอง ตามหลัก ๓ R คือ ๑. การลดปริมาณขยะ (Reduce) ๒.การใช้ซ้ า (Reuse) ๓.การน า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ร้อยละ ๘๑ ข้ึนไป แต่เนื่องจากพื้นที่ต าบลตาอ็องยังคงมีหมู่บ้านที่มีแนวโน้ม
หรือความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะอยู่อีก มีปริมาณขยะต่อครัวเรือนสูงและมีอัตรา
เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิธีการก าจัดขยะนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยตนเองโดย
วิธีการเผาหรือฝังกลบ น าไปท าปุ๋ยหมักหรือน้ าหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน แต่มีบางส่วนที่มักง่ายน าขยะไป
ทิ้งในป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสียตามมาด้วย ทั้งนี้เพราะ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกที่ดีในการจัดการขยะที่ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ เช่น การคัด
แยกขยะต้นทาง การรีไซเคิลขยะ และการแปรสภาพขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ และที่
ส าคัญประชาชนยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์และความส าคัญของการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 
เพราะในระยะแรกนี้อาจยังไม่เห็นผลกระทบจากปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยในพื้นที่ที่ชัดเจน แต่ใน
ระยะยาวย่อมเกิดผลกระทบแน่นอนทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ขยะมูลฝอยในท้องถ่ินจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งต้องเน้น
กระบวนการสร้างจิตส านึกเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยในวัด โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน โดยการลด
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด (Source reduction) ด้วยการอาศัยกระบวนการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การท าน้ าหมัก ท าหัวเช้ือน้ ายา
อเนกประสงค์ ฯลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ดังนั้น  เพื่อเป็นการขยายผลการด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอย     
ในชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจรงิจงัและยั่งยืน องค์การบริหารสว่นต าบลตาอ็องในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขยายผลการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อเป็นการขยายผลการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไปยังหมู่บ้านเป้าหมายเพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อีกสองหมู่บ้าน ซึ่งถือ
เป็นการเตรียมความพร้อมการขยายตัวของประชากรในพื้นที่ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินกจิกรรมส่งเสริม



การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทางเชิงรุกและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่ กันไป 
นอกจากนั้นแล้วยัง 

-๒๗- 
เป็นการลดปริมาณขยะที่น าไปก าจัดโดยการเผาและฝังกลบได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะช่วยลดสภาวะเรือน
กระจก (Green House Effect) ลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงข้ึน
ตามมา หรือเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในพื้นที่สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน       เป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้
ประชาชน/เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการบริหารจัดการขยะ ที่เกิดข้ึนจาก
แหล่งก าเนิดภายในครัวเรือนและชุมชนของตนเองตามหลัก ๓R ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นชุมชนที่น่าอยู่
ต่อไป  
 ๓. วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และมีทักษะในการบริหารจดัการขยะมลูฝอยในครัวเรอืนและ
ชุมชนอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะจากต้นทาง/การลดปริมาณขยะ 
  ๓.๒ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะจาก     
ต้นทาง   ช่วยลดมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาน้ าเสียจากขยะในชุมชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จ านวนครัวเรือนที่ด าเนินการคัดแยกขยะในครัวเรอืนหลงัการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่บ้านเป้าหมายขยายผลในพื้นที่ต าบลตาอ็อง ๒ หมู่บ้าน/ปีงบประมาณ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ประชุมคณะท างาน/แกนน าและผู้น าหมู่บ้านวางแผนการด าเนินโครงการร่วมกัน แบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะท างาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๖.๓ ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๖.๔ โครงการและประสานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมการอบรม 
๖.๕ จัดหาพัสดุ/เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารส าหรับการอบรมหรือด าเนินกิจกรรม 
๖.๖ ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 
๖.๗ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

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

 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  รวม 
๘๐,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
๑๐. ตัวช้ีวัดหรือผลลัพธ์ 



          ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชนอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะจากต้นทาง/การลดปริมาณขยะ 

-๒๘- 
          ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะจากต้นทาง ช่วยลดมลพิษที่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาน้ าเสียจากขยะในชุมชน 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : พัฒนาส่งเสริมการบริหารเงินและบริหารงานเพื่อความโปร่งใสแก่กลุ่มศูนย์สาธิต
การตลาด 
๒. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มประกอบอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดในพื้นที่ต าบลตาอ็องนั้น ที่ผ่านมามี
หน่วยงานหลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม แต่ยังขาดการสนับสนุนด้านเทคนิคใน
การวางแผนและจัดท าบัญชี เพื่อให้การด าเนินกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวแต่ละหมู่บ้าน
ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งจากสมาชิกในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก
ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ตลอดจนทางกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเอง ก็สามารถด าเนินการ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน  ฉะนั้น การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปผลก าไรขาดทุน อันเป็นหลักการ
จัดท าบัญชีเบื้องต้น ถือว่ามีส่วนส าคัญอย่างมากในการสง่เสรมิให้การด าเนินการของกลุ่มประสบผลส าเร็จ
ดังที่กล่าวข้างต้นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการวางระบบการ
บริหารงานและการบรหิารด้านการเงิน/การจดัท าบัญชีของกลุ่มอาชีพดังกลา่ว จึงได้จัดท าดังกล่าวข้ึน เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบการของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในท้องถ่ินต่อไป     
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มีความเข้าใจในหลักการวางแผนบริหารงาน การวางระบบ
บัญชีรายรับ รายจ่าย และสรุปผลก าไรขาดทุนเบื้องต้น เกิดการพัฒนาการด าเนินงานของกลุม่ได้อย่าง
เหมาะสม โปรง่ใส 
 ๓.๒ เพื่อให้ได้เรียนรูห้ลักการคิดค านวณและจัดสรรผลก าไรขาดทุนอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได ้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์สาธิตการตลาดในพื้นที่ต าบลตาอ็อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ประชุมช้ีแจงร่วมกับผู้น าหมู่บ้านหรือคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดแต่ละแห่งที่สนใจ 
 ๖.๒ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส ารวจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของศูนย์ฯ 
 ๖.๓ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และให้ค าแนะน า ช้ีแจงแนวทางการวางระบบบริหารและ

ระบบการเงินการบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทแต่ละศูนย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่อบต.ตาอ็อง 
 ๖.๔ ติดตามประเมินผล 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 
 
 

-๒๙- 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มีความเข้าใจในหลักการวางแผนบริหารงาน การวางระบบ
บัญชีรายรับ รายจ่าย และสรุปผลก าไรขาดทุนเบื้องต้น เกิดการพัฒนาการด าเนินงานของกลุม่ได้อย่าง
เหมาะสม โปรง่ใส 
 ๙.๒ เพื่อให้ได้เรียนรูห้ลักการคิดค านวณและจัดสรรผลก าไรขาดทุนอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๐- 
มิติท่ี ๒ การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจุริตของผู้บรหิาร 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม : ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว้าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปจัจุบันที่ใช้อยูเ่ป็นฉบบัที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมที่ไมท่นตอ่การทจุริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจุริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรกุ 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปน็หนว่ยงานของรัฐภายใตโ้ครงสรา้งการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเนน้การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหนว่ยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหนว่ยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ สว่นการ 
ก ากับดูแลองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะท าได้เทา่ที่จ าเปน็ตามกรอบกฎหมายก าหนด และตอ้งเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไป
แล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่ วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน 
เพียงแตค่นท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วย  



-๓๑- 
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า   แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอก
ลู่  นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ
ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึน ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิด
จากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการตอ่ตา้นการทุจริตอย่างเห็นชัดเปน็รูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สง่เสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหาร อยา่งนอ้ย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บรหิารตอ่สาธารณชน  

อยา่งนอ้ย ๑ ครั้ง 
๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ๔ ป ี

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๖.๓ จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริต 
๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 



-๓๒- 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทจุริตของผูบ้รหิาร อยา่งนอ้ย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณชน อยา่งนอ้ย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ป ีจ านวน ๑ ฉบับ 

          ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปรง่ใส สามารถปอ้งกันการทจุริต

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
               ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลือ่นต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒. หลักการและเหตุผล  

พนักงานองค์การบริหารสว่นต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลเปน็บุคลากร
ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล
ได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
การท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างาน
ได ้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน  

 
 
 
 



-๓๓- 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๒ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปรง่ใสสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจ์ากการปฏิบัติงานด้านบรหิารงาน

บุคคล  
๓.๔ เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน  
๔. เป้าหมาย  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์ 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ ์การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลือ่น
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล  

๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล  
๖.๔ ด าเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล  
๖.๕ สรปุผลการด าเนินการบริหารงาน  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

               - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ 
มาตรการ  
               - เจ้าหน้าที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบตัิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

๑๐.๒ ผลลัพธ ์ 
               - ลดข้อรอ้งเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล ไม่
น้อยกว่า ๙๐ % 
              - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคล ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓  
 



-๓๔- 
             - การบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีความโปรง่ใส สามารถปอ้งกันการทจุริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : ออกค าสัง่มอบหมายของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ปลัดองค์การบรหิารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหนา้ที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหนว่ยงาน ระดับ
ส านัก และกองต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่สง่ผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารสว่นต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ 
และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ไดร้ับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๐ 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่ง หรือปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 



-๓๕- 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยากจึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทุกระดับ 
๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้  
รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลดัองค์การบริหารสว่น
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหนา้ส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสัง่การ 

๖.๒ จัดท าหนงัสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รบัมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รบัมอบหมายใน 

ทุกเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - มีค าสั่งมอบหมายงานใหผู้้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
               - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รบัอยูใ่นระดับด ี



-๓๖- 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหนา้ที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืน  

๒. หลักการและเหตุผล  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณา  
ความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใตบ้ังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือนพนักงานสว่นต าบลด้วย  เหตุผลนี้เองจงึ
เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค์  

เพื่อใหก้ารบรหิารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
๔. เป้าหมาย   

พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์ 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานส่วนต าบล โดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



-๓๗- 
ของพนักงานส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานบรหิารงานบุคคล องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนที่โปรง่ใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสด ุการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยส์ินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องอยา่ง
เคร่งครัด 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : ควบคุมการเบกิจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
๒. หลักการและเหตุผล  

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุ้คลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จัดท าทะเบียนคุม
เงินรายจ่าย ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง    
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อใหบุ้คลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนงัสือที่เกี่ยวข้อง  

๓.๒ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าใหเ้กดิความเสียหายแกท่างราชการ  
๔. เป้าหมาย  

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง    
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง    
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ บุคลากรกองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศและหนงัสอืสัง่การที่เกี่ยวข้อง  

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมปีระสทิธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ : เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ   
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา ๕๙ (๖) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อ   จัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ทุกโครงการและกิจกรรม 
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๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๒ เพื่อเสรมิสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพื่อปอ้งกันการทจุริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย 
เผยแพร่ข้อมูลการจดัซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี ้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ 
เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
                - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
               - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการทีจ่ัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
              - การจัดหาพัสดเุป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
              - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้



-๔๐- 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓.๒ เพื่อใหห้น่วยงานมรีะบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.๓ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกจิของตนและพวกพอ้ง  

๔. เป้าหมาย  
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานด้านพสัด ุ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง   อ าเภอเมืองสรุินทร์   จังหวัดสุรินทร ์ 

๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหาพสัด ุ 
๖.๒ ปรับปรงุข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพสัด ุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ถึงความเกี่ยวข้องกบัผูเ้สนองานในการจัดหาพัสด ุเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน  
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อสง่เสรมิธุรกจิของตนและพวกพ้อง  
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเ่ลอืกปฏิบัติ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : จ้างส ารวจความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

 
 



-๔๑- 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เปน็หนา้ทีข่ององค์การบริหารสว่นต าบล และในการปฏิบัติ
หนา้ที่นั้นตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้ าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลใน
ฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖            
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือที่ว่าการอ าเภอเมืองสุรินทร์ ที่ สร 
๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๑  ลงวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ของตัวช้ีวัดที่ ๑ 
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 

๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
๓.๔ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 



-๔๒- 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรฐัในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจงัหวัดตามระเบียบพสัดุฯ 

๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลตามรูปแบบ
ที่ก าหนด 

๖.๓ สรปุประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๖.๔ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกส่ถาบันผู้ท าการประเมิน 
๖.๕ ปดิประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการท างานด้านบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - ผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน ๑ ฉบับ 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
               - ประชาชนผูร้ับบรกิารมีความพงึพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
               - การใหบ้รกิารสาธารณะมีความโปรง่ใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรม : การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนัน้ มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกอย่างไม่เสมอภาคและเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น 



-๔๓- 
จ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความ
ล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ 
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน– หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการส าหรับผู้มาติดตอ่ราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัตริาชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 

๓.๒ เพื่อใหป้ระชาชนผูม้าขอรบับริการไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

๓.๓ เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มคา่ในการขอรบับริการ 
๓.๔ เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีม่ิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์

หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหนง่หนา้ที ่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่
๔. เป้าหมาย 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รบัผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ
ให้บรกิาร 

๖.๒ ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรปูแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
๖.๓ จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๖.๔ ปดิประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถงึข้ันตอนการรบับริการบัตรคิว และการใช้

บริการตามล าดับคิว 
๖.๕ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบรกิาร 



-๔๔- 
๖.๖ สรปุผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห/์รายเดอืน เพื่อน ามา

ปรับปรงุ แก้ไขการใหบ้รกิารอย่างมีคุณภาพ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
                - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
         ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
                - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 
                - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหนา้ที่ 

 
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี 
 ๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกบัการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแตล่ะข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : การลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  
๒. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  

เพื่อใหก้ารประเมินบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดเีป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างนอ้ยมผีลการประเมินไม่
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  จึงได้จดัท าโครงการปรับปรงุกระบวนการท างานหรอื
ลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยยึดกรอบ 

 



-๔๕- 
แนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓.๓ เพื่อรบัฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๓.๔ เพื่อปรับปรงุและเพิ่มประสทิธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน  

๔. เป้าหมาย  
๔.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็องใหส้ั้นลง  
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ต าบลตาอ็อง  
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที ่และประชาชนทั่วไป  
๔.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๔.๕ ผู้บังคับบญัชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกบัการสั่งการ อนุญาต การอนุมัต ิและการ

ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึง่มีหน้าที่รบัผิดชอบในการด าเนินการเรือ่งนั้นโดยตรง  
๕. พ้ืนท่ีด าเนินการ  

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์ 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ  
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 

ปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบ้ริการทีส่ามารถปฏิบัติได้จริงและพจิารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใด ที่ผูบ้ังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกบัการสัง่ การอนญุาต การอนุมัต ิหรือการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บงัคับบญัชา  

๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล มอบอ านาจใหร้องนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบรหิารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการให้ประชาชนทราบ  

๖.๔ มีระบบการรบัฟังข้อร้องเรยีนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรงุการปฏิบัตริาชการ  

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัตงิาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตา่ง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
 



-๔๖- 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพงึพอใจใน
การใหบ้ริการของเจ้าหน้าที ่ 

๑๐.๒ การปฏิบัตริาชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๑๐.๓ การปฏิบัตริาชการมีความสอดคลอ้งกบันโยบายปฏิรปูระบบราชการ  
๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและ  

ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผูบ้รหิารมากยิ่งข้ึน 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ : ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง

เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างนอ้ยต้องมหีลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานใหบ้รกิาร
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดม้ากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวก
เพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
ให้กับประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเรว็และถูกต้อง 
๓.๒ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปญัหาและแก้ไขปญัหาที่

เกิดข้ึนได ้
๓.๓ เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลพัธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับบรกิาร 
๓.๔ เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ

วัดผลการด าเนินงานได ้



-๔๗- 
๔. เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  และผูท้ี่มาติดต่อราชการกบัองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาออ็ง   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบรกิารปรบัลดระยะเวลาการปฏิบัตริาชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
๖.๔ ด าเนินการจัดท ากจิกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๖.๔.๑ ปรบัปรุงแผนผงัก าหนดผู้รบัผิดชอบใหเ้ป็นปัจจุบัน 
๖.๔.๒ ปรบัปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ 
๖.๔.๔ จัดให้มกีลอ่ง/ตูร้ับความคิดเห็นของประชาชน 
๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องตา่ง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทกุงาน

บริการ 
๖.๔.๖ จัดท าค าสัง่การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการใหบ้ริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 

๖.๕ มีการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร เพื่อน า

จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรงุแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบ้ริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอยา่งมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลตอ่ไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิด   

ข้ึนได ้
๑๐.๓ มีทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน

ผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 
 



-๔๘- 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ

วัดผลการด าเนินงานได้ 
 
๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มอี านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : การมอบอ านาจอนมุัต ิอนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานตอ้งมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บรหิาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรอืหัวหน้า
ส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพจิารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บรหิาร 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัตริาชการ 

๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๖.๓ ส าเนาค าสัง่ฯ  แจ้งคณะผู้บรหิาร  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การ

บรหิารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทกุส่วน ที่ได้รบัมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



-๔๙- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการใหบ้ริการประชาชน/บรกิารสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ :  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่อง
หลายประการ รวมทั้ง มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้
เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่าง ๆ เกิดข้ึนได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
อาจเกิดข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหก้ารใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รปัช่ันของเจ้าหน้าที ่
๔. เป้าหมาย 

มีการมอบอ านาจอย่างนอ้ย จ านวน ๕ เรื่อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ รวบรวมภารกิจทีอ่ยู่ในอ านาจของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล เสนอนายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลพจิารณา 

๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
 



-๕๐- 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหนา้ที่ตอ้งท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก และกองต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สง่ผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับ
ปัจจุบัน)  มาตรา ๖๐ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้  มาตรา ๕๙ ที่
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจ
หน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 



-๕๑- 
ดังนั้น เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ด ีตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบ้ริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก        
จึงจ าเป็นต้องมมีาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้รกิารจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทุกระดับ 
๓.๔ เพื่อปอ้งกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแหง่การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ 
๔. เป้าหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล มอบหมายให้รองปลดัองค์การบรหิารสว่น
ต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหนา้ส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสัง่การ 

๖.๒ จัดท าหนงัสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รบัมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รบัมอบหมายใน 

ทุกเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - มีค าสั่งมอบหมายงานใหผู้้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า  ๔ ฉบับ 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
               - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รบัอยูใ่นระดับด ี



-๕๒- 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ

ทุจริต 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
              ๒.๔.๑ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม : การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดเีด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล
และระลึกถึงความเป็นมาแห่งการตอ่สู้เพื่อให้ไดซ้ึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและ
จัดต้ังข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม 
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ 
ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยไดม้ีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม
เป็นวันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ 
ที่เจริญแล้ว 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  มาตรา ๖๗ (๖) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล มี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

ดังนั้น องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง   จึงไดจ้ัดใหม้ีกจิกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดย
การมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กบัสตรีที่มีคุณสมบัต ิดังนี ้

๑. เป็นผูม้ีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

๒. เป็นผูท้ าคุณประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาติอย่างเดน่ชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป 

๓. เป็นผูท้ าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ์ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นทีย่อมรบัของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่าง
แก่คนทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสงัคมได้
อยา่งภาคภูมิใจ 

 



-๕๓- 
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทีป่ระพฤติปฏิบัติตนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ

ก าลังใจในการบ าเพญ็ตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีไดร้ับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน ๕ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติทีจ่ะได้รบัการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าป ีเพื่อประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบรหิารส่วนต าบล   
ตาอ็อง ทราบทั่วกัน เพื่อให้แตล่ะต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลทีส่มควรเสนอช่ือเข้ารบัการ
คัดเลือกในช้ันต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึง่ 

๖.๓ แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อท าหน้าทีก่ลั่นกรองคุณสมบัตผิู้ที่ถูกเสนอช่ือ
จากแตล่ะหมูบ่้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดเีด่นทีผ่่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัต ิโดยเสนอ
รายช่ือให้ผูบ้รหิารทราบและเห็นชอบ 

๖.๕ ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรดีีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จ านวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง เป็นประธานในพิธี 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - สตรีดเีด่นผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไดร้บัการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
       ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
              - สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัด ี
              - มีสตรีที่เป็นบุคคลตน้แบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 



-๕๔- 
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจง้หรือตรวจสอบพบการทจุริต 

๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรไดป้ฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมอืงที่ด ี
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหนา้ที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อตา้น
การทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แตเ่ป็น
สิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตอันจะส่งผลตอ่สังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปรง่ใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผูบ้รหิาร

ท้องถ่ินที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์  สจุริต ตามแนวทางการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสมัพันธ์พรอ้มแจง้ให้ทกุส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 



-๕๕- 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หนา้ที่เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองค์กรอสิระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพื่อให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินกจิการต่าง ๆ  อยา่งโปร่งใสและสจุรติ ซึ่ง
หนว่ยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอสิระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง จาก
หนว่ยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากบัดูแลและองค์กรอสิระ อาท ิ
- การรบัการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 



-๕๖- 
- การรบัการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการประจ าป ีหรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรบัการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอสิระ 
 
๒.๕.๓ ด าเนินการให้มเีจ้าหนา้ที่ทีร่ับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย มิชอบ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ  : แตง่ตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง 

ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง ข้ึน เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกตอ้ง 
๔. เป้าหมาย 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ก าหนดผูร้ับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 



-๕๗- 
๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๖.๓ จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหนา้ทีผู่้รบัผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รบัจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรง่ใสและเป็นธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าว
ไดต้รงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ตามคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๘- 
มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไดทุ้กข้ันตอน 
                  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนยข้์อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ : ปรับปรงุศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า   
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง  โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบอืนข้อเทจ็จริง  

๓.๒ เพื่อเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  
๔. เป้าหมาย  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   จ านวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานที่ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๖.๒ มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบเป็นปจัจบุัน  
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพสัด ุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการทีก่ าหนด  

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  



-๕๙- 
๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.๖ มีบรกิารอินเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนทั่วไป  
๖.๗ มีการจัดเกบ็สถิตผิู้มารบับริการและสรุปผลเสนอผูบ้รหิาร 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการท างาน คือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ไดร้ะบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การ
ให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 

การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตาออ็ง  ให้ประชาชนรบัรู้อย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็วจากการท างานทีม่ีประสทิธิภาพ จึงเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งยิ่งซึง่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีความโปร่งใสในการท างานมาก
ยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารสว่นต าบล และตัวแทนชุมชนไดร้ับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ 
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบรหิารสว่นต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 
 
 
 



-๖๐- 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงความส าคัญของการมีคณุธรรม จริยธรรมและความโปรง่ใส
ในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกบัสทิธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๗๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีด าเนินการ 

ข้ันตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
ข้ันตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนที่ ๔ วัดผลความรู ้
ข้ันตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรูเ้ฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ก าหนดใหห้นว่ยงานของรัฐจะตอ้งจัดให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูที่ส าคัญ ๆ ของหนว่ยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอื่น ๆ 

 
 



-๖๑- 
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงไดจ้ัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญ

และหลากหลาย” ข้ึน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลกัขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง ไดง้่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงงา่ย 
๓.๒ เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓ เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รบับริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย 
มีขอ้มูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที ่และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 

ประเภทขึ้นไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีขอ้มูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ใหป้ระชาชนทั้งในและนอกพื้นที ่ไดแ้ก่ 
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลงั 
- แผนการจัดหาพัสด ุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรบัและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนโยบายและแผน  สังกัดส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัการเผยแพร ่
 
 



-๖๒- 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม  : การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการเงิน การคลัง พัสด ุและทรัพย์สินขององค์การ
บรหิารส่วนต าบล และการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลงั 
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย 

ประชาชนภายในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ  
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผา่นทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  และปิดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารทีส่ าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรง่ใสในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 



-๖๓- 
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการปฏิบัตริาชการทีเ่ป็นประโยชน์กับ

การมสี่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ : จัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง  
๒. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ .ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
๓.๒ เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รบับริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
๓.๓ เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนทีเ่ข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

๔. เป้าหมาย  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์ 

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
๑. บอร์ดประชาสมัพันธ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง    
๒. บอร์ดประชาสมัพันธ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสมัพันธ์เคลื่อนที ่ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจ าป ี 
๖. ประชาสมัพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสือ่มวลชน/การจัดแถลงข่าว  
๗. หนังสอืพิมพห์รอืวิทยุท้องถ่ิน  
๘. ประกาศผ่านเว็บไซต/์เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของ อปท.  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  



-๖๔- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง    
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม : การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

๒. หลักการและเหตุผล  
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสงู การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง
ปูพื้นฐาน สร้างความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
สามารถมองเห็นภาพหรอืเห็นความเกีย่วโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การ
สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น  ๆ การใช้สื่อ
เทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับ
และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ 
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

๓.๒ เพื่อสร้างจิตส านกึให้เกิดการเรียนรู ้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปรง่ใส  

๓.๓ เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมและรบัผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๔ เพื่อใหเ้กิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน  
๓.๕ เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกนัอย่างแพรห่ลาย  

๔. เป้าหมาย  
เพื่อผลิตสื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ให้ประชาชน

โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง  
๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าป ี 
๔.๒ จัดท าแผ่นพบัประชาสมัพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล   
๔.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
๔.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์  
๔.๕ เสียงตามสาย  
๔.๖ อื่น ๆ  



-๖๕- 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร ์ จังหวัดสุรินทร ์ 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ เสนออนมุัติโครงการ  
๖.๒ ด าเนินการประชุม  
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ  
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  

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

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

โดยก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี ้ 
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  และมี

ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

                 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ: การด าเนินงานศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อรบัทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปญัหาได้อยา่ง
ถูกตอ้งหรือน ามาเป็นข้อมลูในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 



-๖๖- 
๓.๒ เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบรหิารส่วน

ต าบลตาอ็อง 
๓.๓ เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกบั

ประชาชนในพื้นที ่
๔. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้
มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตอ้งการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข ์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ

จ าเป็นและเรง่ดว่น 
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัตงิานใหผู้้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บรกิารในวัน เวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางรอ้งทกุข/์

ร้องเรียน ดังนี้ 
๖.๑ ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๖.๒ ทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๔ ๕๕๘ ๘๕๙ 
๖.๓ ทางเว็บไซต ์
๖.๔ ทางไปรษณีย ์

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห/์ประจ าเดือน ท าใหเ้ห็นว่าประชาชน

ไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสงัคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงใหเ้ห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
สว่นร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรงุตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการใหผู้้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 



-๖๗- 
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/รอ้งทุกข์ไดโ้ดยสะดวก 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ : องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็องเคลื่อนที ่

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก  จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็องเคลื่อนที่  เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือรว่มมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้อง
คิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
ท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารบับริการ ณ ที่ท าการองค์การ
บรหิารส่วนต าบลซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิม่ขึ้น  

๓.๒ เพื่อรบัทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมลูในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๓.๓ เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลกบั
ประชาชนในพื้นที ่ 
๔. เป้าหมาย  

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนราชการขององค์การบรหิารสว่นต าบล ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ร่วมกบัการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ด าเนินโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องเคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
๖. วิธีด าเนินการ  

๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพจิารณาอนุมัติ  
๒. จัดหางบประมาณเพื่อสนบัสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
๓. ประสานงานกบัทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกจิกรรมและงานในหน้าทีท่ี่จะน าไปให้บริการ

แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
๔. ก าหนดสถานที ่วัน เวลา ในการออกใหบ้ริการเคลื่อนที ่(ร่วมกับการประชาคมท า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน)  
๕. ประสานงานกบัทุกส่วนงาน  
๖. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  



-๖๘- 
๗. น ากิจกรรมงานในหน้าทีอ่อกบริการประชาชน  
๘. ประเมินผลการปฏิบัตงิาน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลตาอ็อง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รบัทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบรหิารส่วนต าบล   
ตาอ็อง อย่างทั่วถึง  

๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลตาออ็ง  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลร่วมรับฟงั ทั้งในเรื่องการด าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

 
๓.๒.๓ มีรายงานหรอืแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข ์ไดท้ราบถึง

การไดร้ับเรือ่ง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกบัเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข ์
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผูร้้องเรียน/ร้องทกุขร์บัทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรบัเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิง่ส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทกุครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดร้ับ
ทราบขอ้เทจ็จริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสรจ็แล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไมเ่กนิ ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอยา่งเคร่งครัดลดปญัหาทุจริต 
๓.๒ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการอย่างถกูตอ้งโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัต ิ
๓.๓ เพื่อใหผู้้รอ้งไดร้บัทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมาย 

ผู้ร้องเรียนรอ้งทกุขท์ุกราย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
 
 



-๖๙- 
๖. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๙. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

๓.๓ การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
             ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา การจัดท างบประมาณ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ : แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  โดยงาน
นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    
ตาอ็อง ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ก าหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
๔. เป้าหมาย 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จ านวน ๑๐ 
คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 



 
-๗๐- 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องบางต าแหน่งใน

ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง แทนกรรมการฯ ที่ครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ที่ก าหนด 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อตา้นการทุจริต 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : ประชุมประชาคมหมูบ่า้นและประชาคมต าบล  
๒. หลักการและเหตุผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง
จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่ วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถ่ินตนเอง 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัการมีสว่นร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 

 



-๗๑- 
๔. เป้าหมาย 

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่า้น สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล  กลุม่อาชีพตา่ง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๘๑ คน 
๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ ติดตอ่ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่
๕.๒ แตง่ตั้งคณะท างาน 
๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 
๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ป ี(ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่ วนร่วม ตระหนักถึง

ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 

 
๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพสัด ุ

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ : แตง่ตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในด้านการจัดซือ้จัดจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปอ้งกันการทจุรติในองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่น คือ ได้ท า
หนา้ที่อยา่งถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บา้นทัง้ ๑๖ หมูบ่า้น 



-๗๒- 
๕. วิธีการด าเนินการ 

๕.๑ สง่เสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง อยา่งแข็งขันส าหรบัการท างานขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  ไดม้ีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมสี่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง  ในหลายๆ สว่น เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมสีว่นร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสด ุเช่น  เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา                  
เป็นคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสด ุ
เพื่อเรียนรูท้ าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะไดป้ฏิบัติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด และกองคลงั  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนา้ที่และบทบาทในการมสี่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 

 
๓.๓.๓ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ: ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
๒) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓) การปรับปรงุภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔) การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง ให้เกิด

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/
ชุมชน/หมู่บา้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ 

 



-๗๓- 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารทอ้งถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

๓.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
๔. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ 
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
๖.๓ รายงานผลการพิจารณาใหผู้้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี (ปงีบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ

บรหิารส่วนต าบลตาออ็ง หรือโครงการที่มผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนท าให้องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๗๔- 

มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 
         ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
              ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากบัดแูล 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ : จัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าป ี
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หนว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง 

๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็องทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

๓.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากบัดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
๔. เป้าหมาย 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 

เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



-๗๕- 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปอ้งกันและลดความเสี่ยงตอ่การปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สงูสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

 ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนนิการให้มกีารจัดท าแผนการ
ปรับปรงุหรือบรหิารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากบัดูแล 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ไดม้ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติให้ถูกตอ้งตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะทอ้นภาพให้เหน็เปน็องค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสยีหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม 
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทาน
และการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยูเ่สมอ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกบัการปฏิบัติงานในหน่วยงานจงึได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ข้ึน 

 
 
 



-๗๖- 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอยา่งประหยัดและคุ้มคา่ โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรอืไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรอืด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 

๓.๒ เพื่อใหม้ีขอ้มลูและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได ้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

๓.๓ เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหนว่ยงานอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 

เพื่อใหก้ารควบคุมภายในขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับที่ยอมรบัได ้ซึ่งจะท าใหก้ารปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ แตง่ตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

๕.๒ ประชุมคณะท างานเพื่อปรบัปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามภารกจิและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาออ็ง  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรปุ
ข้อมูล 

๕.๔ รายงานผลการปฏิบัตงิาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตา่ง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 

๙.๑ การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
๙.๓ มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้ง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับที่วางไว้ 
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัตงิานอย่างดียิ่ง 
 



-๗๗- 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา 

๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ไดด้ าเนินการแก้ไข 
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมภายใน 
๑๐.๕ ระดับความพงึพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผู้ก ากับดแูลอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่
อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหส้ว่นราชการที่รบัผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรอืบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพือ่ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทจุริตในหน่วยรับตรวจ 

๓.๒ เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุหรือบรหิารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รบัผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ก ากบัดูแลภายในเวลาทีก่ าหนด 

๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรงุกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
๔. เป้าหมาย 

ทกุส านัก/กอง ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง    



                                                                                                           -
๗๘-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาอ็อง (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการ
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

๖.๒ หัวหนา้ส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  น าแผนการปรับปรงุการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย) 

๖.๓ หัวหนา้ส่วนราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  รายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปญัหาอปุสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตาออ็ง   

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  
ประชุมพจิารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม ่หรือจะตอ้งด าเนินการบรหิารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากบัดูแลอย่างนอ้ยปลีะหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สว่นราชการที่รบัผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บรหิารจัดการความเสี่ยง 

๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
๔.๒ การสนบัสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : การรายงานผลการใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชนไดร้ับทราบ 



-๗๙- 
๒. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีการ
ท างาน  มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก
ไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา่และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได ้
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได ้จึงตอ้งมกีารปรบัปรุงแก้ไข

การท างานขององค์กรใหม้ีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได ้
๔. เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม โดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   
ตาอ็อง  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นป ีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอผูบ้รหิารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 
เพื่อใหป้ระชาชนทราบทกุสามเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลงั  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง   
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกตอ้ง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีห่รือผู้รบับริการ 
 



-๘๐- 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรมาตรการ 

กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพยส์ินของกจิกรรมองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๒. หลักการและเหตุผล 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็น
รายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจา่ย  เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได ้ส าหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ประชาชนมีสว่นร่วม
ในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  จงึไดร้ิเริ่มกจิกรรมเพื่อให ้การรบั จ่ายเงินและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรบัทราบถึงรายรบั-
รายจ่ายองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง   
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหก้ารรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เกิดความโปรง่ใสตรวจสอบได ้
๔. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๕. วิธีด าเนินการ 

- มีการแตง่ตั้งกรรมการพจิารณางบประมาณ 
- มีการแตง่ตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจา่ยเงิน 
- สรปุผลการรบั จ่ายเงินขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  ให้ประชาชนทราบทางช่อง  

ทางตา่ง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๙.๑ มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
๙.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รบัทราบขอ้มูลการรบั จ่ายเงินขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลตาออ็ง  ท าให้เกิดความโปรง่ใส ในการรบัจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
 



-๘๑- 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม : การจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงได้
ด าเนินการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง สว่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ 
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสนบัสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง   

๓.๒ เพื่อปอ้งกันการทจุริตในด้านทีเ่กี่ยวข้องกบังบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ตาอ็อง  ให้เกิดการพัฒนาได้อยา่งคุ้มคา่ 
๔. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการ
แตง่ตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ให้ความส าคัญในการ
มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่
ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหนา้ที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



-๘๒- 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัสด ุกองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง   
๑๐. ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   มีความโปรง่ใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไมเ่กิดปญัหาการทจุริตคอร์รปัช่ัน 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ : อบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไข
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอยา่งดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ในหนา้ที่ 
ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าทีท่ี่ตนเองไดร้ับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรบัผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องตอ่
ศาลปกครองได ้

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพสัดุและการตรวจการ
จ้าง ประกอบกับได้มกีารเชิญใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปรง่ใส จึงได้
จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อใหผู้้ที่ได้รับแตง่ตั้งให้ท าหนา้ทีก่รรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งถูกต้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหนา้ที่ตรวจงานจ้าง
อยา่งถูกต้องสอดคลอ้งกบัข้อบงัคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เสนอโครงการใหผู้้บริหารอนมุัติ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ข้าร่วมอบรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ป ี (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



-๘๓- 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัสด ุองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอยา่งถูกตอ้งสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๔.๓ การสง่เสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
๔.๓.๑ สง่เสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มคีวามรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องไดก้ าหนดไว้ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผูบ้รหิาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็น
ประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 
เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ 
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ สง่ผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ิน
ต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักปลัด จึงได้จัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 



-๘๔- 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓.๒ เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบญัชีแสดงรายการทรพัย์สินและหนีส้ิน 

๓.๓ เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกจิการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา ๑๐๐ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

๓.๔ เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรบัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ เรื่อง การทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง  จ านวน ๓๒ คน รวม ๓๖ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๖.๒ ประชาสมัพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แกผู่้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บรหิารส่วนต าบล เข้ารับการอบรม 
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

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

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  ไดเ้พิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนีส้ิน 
๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจมิให้

ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



-๘๕- 
๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง มีความรู้ ความเข้าใจ 

แนวทางการปฏิบัติส าหรบัเจ้าหนา้ที่ของรัฐเรือ่งการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝฝ่่ายใด 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม : ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บรหิาร 
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นนของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็น
หน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล
เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๓.๒ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  จ านวน  ๓๒ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

๖. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถ่ินตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
 



๘๖- 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่าย
บรหิาร 

๑๐.๒ การปฏิบัตงิานตา่ง ๆ  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : การมสีว่นร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากร
เหล่าน้ีมีบทบาทและต้องท าหน้าทีข่องตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสรา้งแนวคิดประชาธิปไตยและการมสีว่น
ร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงไดด้ าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
ท้องถ่ินในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดลุในการบรหิารงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการสง่เสริมให้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการท างาน 

๓.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร 
๓.๓ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง  จ านวน  ๓๒  คน 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

๖. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ แตง่ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน

เรื่องต่าง ๆ เช่น 



-๘๗- 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด 

จ านวน ๒ คน 
- แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน ๒๒ คน 

 - แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๓ ศูนย์ รวม ๖ คน 
๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้ง

ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชน
ไดร้ับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  เป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 

๔.๔ เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการ
ทุจริต 
             ๔.๔.๑ สง่เสริมใหม้ีการด าเนินการเฝ้าระวังการทจุริต 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : เฝ้าระวังการคอรร์ัปช่ันโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหนา้ที่ที่ไดร้ับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์สว่นตัวหรอื
พวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ          
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมี 
ธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รปัช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔. เป้าหมาย 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง   
 



-๘๘- 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ        
คอร์รปัช่ัน 

๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอรร์ัปช่ันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รปัช่ันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รปัช่ันได ้

๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหนว่ยเฝ้าระวังการ     
คอร์รปัช่ันในระดับองค์การบรหิารส่วนต าบล 

 


