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คำนำ 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพ และขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริต  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  ที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล  ตาอ็อง 
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  
 

สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
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สารบัญ 
เร่ือง                  หน้า  
 
ส่วนที่ ๑ บทนำ          ๑  

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑  
- หลักการและเหตุผล        ๕  
- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน       ๗ 
- ประโยชน์ของการจัดทำแผน       ๘  

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  ๒๕๖5               ๙ 
 - มิติที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      ๙ 
 - มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๑๐ 
 - มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๑๑ 

- มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๒ 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   ๑๔  
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บทนำ 
 

 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นที่สำคัญ จึงต้องมีหลักการบริหารงาน

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารที่มีกระแสสำคัญในช่วงนี้ คือ การบริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ในปี 2546 รัฐได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) ซึ่งในมาตรา 52 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อ
ชุมชน เป็นองค์กรพ้ืนฐานของการบริหารงานภาครัฐ  และเป็นกลไกลที่สำคัญต่อชุมชน และมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศในระดับตำบล ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพ  สูงมากในการบริหารงาน
ภาครัฐในระดับท้องถิ่น เพราะใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสามารถทราบความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่  รวมถึงยังรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี     มีความคล่องตัวในการบริหารงาน  
และยังเป็นองค์กรที่สามารถระดมสรรพกำลังจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการสะท้อนปัญหาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ของนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วน
ราชการ ที่มีการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยนักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกับข้าราชการ 
โดยปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลุกลามเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน  สะท้อนให้เห็นถึงการหยั่ง
ราก ฝังลึกของขบวนการทุจริตในสังคม ทั้งในเมืองและในชนบท โดยมีรายงานของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตถึงปี
ละ 12,000 คด ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ส่วนที ่1 
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จากตารางจะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตมากที่สุด คือ 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รองลงมาคือ เทศบาลตำบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ตามลำดับ ซึ่งยอดรวมของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 6,000 เรื่อง  
 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากสถิติของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่า

กระทำการทุจริตตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2543 - 2550 รวม 8 ปี 9,467 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด คือ 
1.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
2.เทศบาลตำบล (ทต.) 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
4. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ  
5. เมืองพัทยา  
สำหรับสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากงานวิจัยเรื่อง แนว

ทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สะท้อนสภาพ หรือ
ลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดังนี ้ 

1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชีการจัดซื้อ
จัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่พบว่ามีสาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละเลยไม่ปฏิบัติ
หรือไม่ทำตามระเบียบฯ  และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดทำ และไม่จัดทำ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดทำอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2549 ) โดย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม  

(1) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทำทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ 14  
(2) ไม่ทำบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 12  
(3) ไม่ทำหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ 13  
(4) ไม่ลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ 11  
(5) ไม่ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ 15  
(6) ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ประจำปี ร้อยละ 12  
(7) ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิม ๆ  ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ 6  
(8) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมา

รับเหมาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 11.5  
(9) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจ

รับงานจ้างบางส่วน ร้อยละ 34.7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่าย  
2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล โดยข้อมูลตัวเลขจากการสำรวจพบว่า 

การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 
มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของ
ตัวเอง  โดยร้อยละ 35 บุคคลที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ตำแหน่งของตน 
แสวงหาผลประโยชน์ ร้อยละ 10 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง 
หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วน มีการจ่ายเงินของการคลัง
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โดยไม่มีหลักฐาน เช่น การเขียนเติมจำนวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี  รับเงินเก็บค่าขยะ  เก็บเงินมาแล้วไม่
นำส่งคลัง ซึ่งเมื่อมีการกระทำอย่างเป็นประจำ หรือบางทีพอเก็บเงินได้  มาก ๆ ก็ไม่นำส่งหรือมีการหนีไป หรือ
ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการนำของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว 
ตลอดจนการปิดบังข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชน  

3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย  ในส่วน
ช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ทั่วถึง โดย
ร้อยละ 14.3 ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และในกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ในตำแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  ก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได ้เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 

4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้  ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กมีพนักงานท้องถิ่นที่ได้
บรรจุเข้ารับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้
เฉพาะด้านดีพอ  เช่น  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
และส่วนหนึ่งพบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็หมิ่นเหม่
ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย  หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนส่วน
หนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย
แสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง 
ๆ จำเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจ เป็นผลทำให้ปฏิบัติ
เกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได ้ 

5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต  ที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ง ไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น ร้อยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน และไม่ส่งข่าวสารทางราชการให้ประชาชน  ร้อยละ 8 ไม่มีการ
ประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีการ
ประกาศการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน  ร้อยละ 75.6 บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชี มีจำนวนเท่าใด  

6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น สตง.เพียง
หน่วยงานเดียวมีกำลังคนไม่เพียงพอ และ สตง.ส่วนกลาง มีกำลังคน เพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ 
ที่กระทำได้เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช.ก็เช่นเดียวกัน  จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง 
ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด และให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช.  ภาคประชาชน ส่วนระบบ
การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และฝ่าย
สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการ
ทำงานของฝ่ายบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนแต่กลับ
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พบว่า ปัจจุบันฝ่ายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงทำให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าไปมสี่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่น  ได้น้อย  

7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี อิทธิพล จากการศึกษาพบว่า ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและ
อำนาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงำ หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การใช้อิทธิพลข่มขู่ หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง 
ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่ง
วัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผู้มีบารมี การสำนึก
บุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์  

จากหลากหลายปมแห่งปัญหา ที่พบเห็นกันตลอดมาในท้องถิ่น นั่นก็คือความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง 
ระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท้องถิ่น  นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ 
กลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังใน
การตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชาสังคม  
 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่ง
ของหลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ 
แม้ว่าหลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของ
รัฐหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่า
การคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง  

ปัจจุบันประชาชน คนไทยมีมุมมองในเรื่องค่านิยมที่ผิด ยกย่องคนร่ำรวย มีอิทธิพล มีตำแหน่งหน้าที่
การงานสูง ให้การเคารพนับถือและมองว่าเป็นคนดีเสมอ แต่ละคนมีความคิดว่าจะได้พ่ึงพาอาศัยอุปถัมภ์ ค้ำจุน
กัน โดยไม่คิดถึงความถูกต้องในสังคม ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอุปถัมภ์ มาเป็นสภาพการ
ตอบแทนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในหลายรูปแบบ ฝังรากลึกต่อการแก้ไข
ปัญหา  ส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือ พวกพ้องในทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นับวันจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในสังคมไทย เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ การจัดซื้อนม
โรงเรียน การจัดซื้อยาของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข การยักยอกทรัพย์สินทางราชการ จนดูเสมือนว่า
สังคมไทยในปัจจุบันเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติไปแล้ว  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก  ภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่า  เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International : IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
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ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption : 
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3 ฉบับ แต่
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น   เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ

ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความ  ขมขื่นใจ
ให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต
ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้  ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีจำนวนมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการ
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ทุจริต ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี 2565 โดยดำเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล  
2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักธรร

มาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง  

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง  
 

4. เป้าหมาย  
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชน มี

จิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ  
2. องค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  

3. องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถประสานความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กร     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ และสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม  

4. องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มี

จิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
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2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต  
6. องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ

ทุจริต  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 

 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ ( บาท ) 

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตะหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและประจำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการ "อบรมคุณธรรมจริยธรรม" 
1.1.1 (2) โครงการ "สมุดความดีพนักงานจ้าง" 
1.1.2 (1) มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ตาอ็อง 
1.1.2 (2) มาตรการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต" 
1.1.3 (1) กิ จ ก ร ร ม  " ใ ห้ ค ว า ม รู้  เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานตำบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของ อบต.ตาอ็อง" 
1.1.3 (2) มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

-50,000 
 
 
 
 

         ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการ "รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม" 
2 โครงการ "อบรมส่งเสริมขยายผลการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียและมลพิษในชุมชน" 
3) กิจกรรม "พัฒนาส่งเสริมการบริหารเงินและ
บริหารงานเพื่อความโปร่งใสแก่กลุ่มศูนย์สาธิต
การตลาด" 

100,000 
 

70,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติที่ 1 รวม 3  มาตรการ  2 กิจกรรม  4 โครงการ   

ส่วนที่ ๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ( บาท ) 

2. การบริห ารราชการเพื่ อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการ "การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)" 
2.2.1 (2) มาตรการ "ออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ" 
2.2.1 (3) กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 
2.2.2 (1) กิจกรรม "ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี". 
2.2.2 (2) โครงการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง" 
2.2.2 (3) กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ" 
2.2.3 (1) โครงการ "จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ" 
2.2.3 (2) กิจกรรม "การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ" 
 
 
 

 
 
 

        
 

30,000 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

2.3.1 (1) กิจกรรม "การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน" 
2.3.1 (2) โครงการ "ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ" 
2.3.2 (1) มาตรการ "การมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ" 
2.3.3 (2) มาตรการ "มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล" 
2.3.4 (3) มาตรการ "การออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.และหัวหน้า
ส่วนราชการ" 
 

 
 

 
          

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

2.4.1 กิจกรรม "การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น" 
 
 
2.5.1 มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" 
2.5.2 มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ" 
2.5.3 มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
  

 

มิติที่ 2 รวม 8  มาตรการ 7 กิจกรรม 3 โครงการ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมี ส่ วน ร่ วมของภ าค
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ของประชาชน 
 
 
 

3.1.1 (1) มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน" 
3.1.1 (2) กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540" 
3.1.2 (1) มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย" 
3.1.2 (2) กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลังพัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง" 
3.1.3 (1) มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง" 
3.1.3 (2) กิจกรรม : การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
 
3.2.1 โครงการ "การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง" 
3.2.2 โครงการ "องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเคลื่อนที่" 
3.2.3  กิจกรรม "รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1  (1) มาตรการ "แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
3.3.1 (2) โครงการ "ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  
3.3.2 มาตรการ"แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง" 
3.3.3 มาตรการ "ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง" 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
50,000 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 

มิติท่ี 3 รวม 6  มาตรการ  4 กิจกรรม 3 โครงการ   
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ (บาท) 

4. ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ก ล ไก ใน ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ 
ดำเนินการได้ 
 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาท 
การตรวจสอบของ 
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

4.1.1  โครงการ "จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี" 
4.1.2 (1) กิจกรรม:ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการ : ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 
4.2 (1) กิจกรรม "การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ" 
4.2 (2) กิจกรรม "การมีส่วนร่วมของการจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลตาอ็อง" 
4.2 (3) กิจกรรม "การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน" 
4.2 (4) โครงการ "อบรมกรรมการตรวจการจ้าง" 
 
4.3.1  โครงการ "อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น" 
4.3.2 (1) กิจกรรม "ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร" 
4.3.2 (2) กิจกรรม "การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล" 
 
4.4.1  มาตรการ "เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน" 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

มิติที่ 4 รวม 2 มาตรการ 6 กิจกรรม 3  โครงการ   
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า  ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ  ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม 
ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด  เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้า ใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ  สร้างจิตสำนึกในการทำความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง และวิทยากรจากภายนอก บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
๗. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
        โครงการ : สมุดความดีพนักงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความสำเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกล่าว จึงได้จัดทำสมุด
ความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
             ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างไดป้ฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต   ต่องาน

ที่ไดร้ับมอบหมาย 
๔. เป้าหมาย 

พนักงานจา้ง องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๕. ระยะเวลา 
 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
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๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ กำหนดให้พนักงานจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันและ
ส่งใหห้วัหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 

๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจำปี 
๗. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๘. สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานจ้างส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

 ๑๐.๓ พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ตามกำหนด 
   ๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ : ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง  พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ 
ประการ ได้แก ่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย,  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ,  ให้ข้อมูลขา่วสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,   มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึด
มั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดก้ำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ควรนำแนว
ทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้จัดทำมาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไมก่ระทำการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓ เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 

๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 

๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจา้ง 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับ
องคก์ร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง       
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นขอ้มูลขา่วสารที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ : เสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๐) มุ่ง
สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่  คณะผู้บริหาร
ท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
๔. เป้าหมาย  

ข้อมูล/องคก์รความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องคค์วามรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง
กับการปลูกจิตสำนึก 

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   จำนวนขอ้มูล/องคก์รความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 
 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม : ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ 
พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจ่ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
กำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแกเ่จ้าหน้าที ่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลเพ่ือให้
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไมใ่หเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุง่สู่การเปน็ขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
๔. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง    
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีดำเนินการ 

จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
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๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไมยุ่่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : การจัดทำคู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หนว่ยงานด้วย  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยใหเ้ทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองคค์วามรู้ในการทำงานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกต้อง 
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๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. เป้าหมาย 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๖.๒ จัดทำ (รา่ง) คูม่ือการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๖.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖.๔ จัดทำคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๖.๕ แจกจา่ยให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อม โลกร้อนขึ้น คนเกิดความเครียดเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังนั้นแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืน
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูก
ป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เช่น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ้ืนที่ต้นน้ำลำธาร เขตป่าไม้ชุมชน ที่ดิน
สาธารณะ เขตป่าไม้ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน และการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณ
โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพป่ าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าในท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้การส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากร
ป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่า
ไม้และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการลดภาวะโลกร้อน  การดำเนินการ
ในครั้งนี้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ (๗)  

 
 
 



หน้า 25 จาก 78 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 ๓.๒ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่
สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น เขตป่าชุมชน ที่ดิน
สาธารณะ เขตที่ดินและป่าไม้ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่น  มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ 
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม 
๔. เป้าหมาย 
 หน่วยงานราชการและประชาชน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  การบำรุงรักษาต้นไม้ที่เสื่อมโทรมหรือมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกทำลาย 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 
(กลุม่รวมทุกชุมชน) 

๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน 
(กลุม่ยอ่ยแต่ละชุมชน) 

๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 

๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำ
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตาอ็อง 

๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เพ่ิมปริมาณป่าและฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในชุมชน อันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ดีขึ้น รวมทั้งมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ : อบรมส่งเสริมขยายผลการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษ 
ในชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล  
   สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบัน นับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
และสังคม ซึ่งเป็นปัญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และท้องถิ่นก็ประสบปัญหามากเช่นกัน ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึน้ในแต่ละวันสะสมเป็นจำนวนมากจะก่อให้เกิดขยะตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความ
เป็นอยู่ของสังคมโดยรวม หากไม่มีการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปัญหาความสกปรกที่เกิด
จากขยะมูลฝอยก็จะตามมา ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้วขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อมนุษย์ยังอยู่ในขั้นที่ไม่รุนแรงมากนัก  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่
ชัดเจน  แต่ในความเป็นจริงแล้วขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ด้วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงนำโรคและเป็นที่ซุกซ่อนของหนูและสัตว์อ่ืนๆ ส่งกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความ
รำคาญ ขยะมูลฝอย ที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยู่ตามพ้ืน ทำให้พ้ืนที่บริเวณนั้นสกปรก 
ขาดความสวยงาม เป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น และผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่ตกอยู่ หรือ
ถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายน้ำ จะไปสกัดกั้นการไหลของน้ำ ทำให้แหล่งน้ำสกปรกเกิดการเน่าเสียและ
น้ำเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกสูงมาก มีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ 
เชื้อโรค และสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ เมื่อน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอย ไหลไปตามพ้ืนดินก็จะทำให้บริเวณนั้นเกิด
ความสกปรกและเสื่อมโทรม อาจทำให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่างหรือดินกรดได้ ในกรณีที่น้ำเสียจากกองขยะ
มูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ำ ก็จะทำให้คุณภาพน้ำเสียไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำใต้ดินก็ตาม 
ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ำ น้ำที่สกปรกมากหรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็อาจทำ
ให้สัตว์น้ำตายในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เจือปนในน้ำก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศของน้ำ ทำให้
สัตว์น้ำที่มีค่าบางชนิดสูญพันธุ์ไป นอกจากนี้น้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปน ย่อมไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค แม้
จะนำไปปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ตาม เช่น การทำระบบน้ำประปา ซึ่งก็ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำมากข้ึน และยังส่งผลกระทบทำให้เกิดมลพิษแก่อากาศ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน 
หรือที่กองทิ้งไว้ในแหล่งกำจัดซึ่งไม่มีการฝังกลบ หรือขณะที่ทำการเก็บขน โดยพาหนะที่ไม่มีการปกปิดอย่าง
มิดชิด ขยะมูลฝอยเหล่านั้นส่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจออกมาเศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยจะสามารถปลิว ไปใน
อากาศทำให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์และทำความสกปรกให้กับบริเวณ
ข้างเคียงได้นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นานๆ จะมีก๊าซที่เกิดจากการหมักขึ้น ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟ
หรือเกิดระเบิดข้ึนได ้และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซ่ึงมีกลิ่นเหม็น 
             เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้มีการริเริ่มดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยนำร่องในพ้ืนที่หมู่บ้านแสงตะวัน 
หมู่ที่ ๑๕ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ดำเนินการในหมู่บ้านขยอง 
หมู่ที่ ๑๐ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ (ศูนย์เรียนรู้) ซึ่งพบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านที่เข้าร่วมอบรมตาม
โครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง ตามหลัก ๓ R คือ ๑. 
การลดปริมาณขยะ (Reduce) ๒.การใช้ซ้ำ (Reuse) ๓.การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป แต่
เนื่องจากพ้ืนที่ตำบลตาอ็องยังคงมีหมู่บ้านที่มีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ
อยู่อีก มีปริมาณขยะต่อครัวเรือนสูงและมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิธีการกำจัดขยะนั้ นประชาชน
ส่วนใหญ่กำจัดขยะมูลฝอยด้วยตนเองโดยวิธีการเผาหรือฝังกลบ นำไปทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพใช้ใน
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ครัวเรือน แต่มีบางส่วนที่มักง่ายนำขยะไปทิ้งในป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหา
น้ำเสียตามมาด้วย ทั้งนี้เพราะประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกท่ีดีในการจัดการขยะที่ถูกวิธี ถูก
สุขลักษณะ เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง การรีไซเคิลขยะ และการแปรสภาพขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ด้านอ่ืนๆ และที่สำคัญประชาชนยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดการขยะโดยการคัดแยก
ขยะให้ถูกวิธี เพราะในระยะแรกนี้อาจยังไม่เห็นผลกระทบจากปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ที่ชัดเจน 
แต่ในระยะยาวย่อมเกิดผลกระทบแน่นอนทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ขยะมูลฝอยในท้องถิ่นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน ซึ่งต้องเน้น
กระบวนการสร้างจิตสำนึกเพ่ือให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยในวัด โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน โดยการลดขยะ 
ณ แหล่งกำเนิด (Source reduction) ด้วยการอาศัยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน 
ได้แก่ การลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การทำน้ำหมัก ทำหัวเชื้อน้ำยาอเนกประสงค์ ฯลฯ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอย     
ในชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจริงจังและยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขยายผลการดำเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือเป็นการขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปยังหมู่บ้าน
เป้าหมายเพ่ิมเติมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อีกสองหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมการ
ขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะที่ต้นทางเชิงรุกและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่กันไป นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการลดปริมาณ
ขยะที่นำไปกำจัดโดยการเผาและฝังกลบได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะช่วยลดสภาวะเรือนกระจก (Green House 
Effect) ลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลให้อุณหภูมิโลกเพ่ิมสูงขึ้นตามมา หรือเรียกว่า ภาวะโลกร้อน 
(Global Warming) และเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่สถานศึกษา อาคาร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน       เป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยการบริหารจัดการขยะ ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในครัวเรือนและชุมชนของตนเองตามหลัก 
๓R ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นชุมชนทีน่่าอยู่ต่อไป  
 ๓. วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชนอย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะจากต้นทาง/การลดปริมาณขยะ 
  ๓.๒ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะจากต้นทาง   
ช่วยลดมลพิษที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาน้ำเสียจากขยะในชุมชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จำนวนครัวเรือนที่ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือนหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมการอบรมท้ังหมด 
 ๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  หมู่บ้านเป้าหมายขยายผลในพ้ืนที่ตำบลตาอ็อง ๒ หมู่บ้าน/ปีงบประมาณ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ ประชุมคณะทำงาน/แกนนำและผู้นำหมู่บ้านวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกัน แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๖.๓ ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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๖.๔ โครงการและประสานการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมการอบรม 
๖.๕ จัดหาพัสดุ/เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารสำหรับการอบรมหรือดำเนินกิจกรรม 
๖.๖ ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 
๖.๗ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
  ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง รวม 7๐,๐๐๐ 
บาทต่อปีงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๑๐. ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
อย่างถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะจากต้นทาง/การลดปริมาณขยะ 
          ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะจากต้นทาง ช่วยลดมลพิษที่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาน้ำเสียจากขยะในชุมชน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : พัฒนาส่งเสริมการบริหารเงินและบริหารงานเพ่ือความโปร่งใสแก่กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด 
๒. หลักการและเหตุผล  
 กลุ่มประกอบอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดในพ้ืนที่ตำบลตาอ็องนั้น ที่ผ่านมามีหน่วยงาน
หลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน ส่งเสริม แต่ยังขาดการสนับสนุนด้านเทคนิคในการวางแผน
และจัดทำบัญชี เพ่ือให้การดำเนินกลุ่มอาชีพหรือวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวแต่ละหมู่บ้านดำเนินการได้อย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งจากสมาชิกในกลุ่มและหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ตลอดจนทางกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเอง ก็สามารถดำเนินการพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน  ฉะนั้น การ
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปผลกำไรขาดทุน อันเป็นหลักการจัดทำบัญชีเบื้องต้น ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่าง
มากในการส่งเสริมให้การดำเนินการของกลุ่มประสบผลสำเร็จดังที่กล่าวข้างต้นได้ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวางระบบการบริหารงานและการบริหารด้านการเงิน/การจัดทำบัญชีของ
กลุ่มอาชีพดังกล่าว จึงได้จัดทำดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การประกอบการของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชนในท้องถิ่นต่อไป     
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มีความเข้าใจในหลักการวางแผนบริหารงาน การวางระบบบัญชี
รายรับ รายจ่าย และสรุปผลกำไรขาดทุนเบื้องต้น เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
โปร่งใส 
 ๓.๒ เพ่ือให้ได้เรียนรู้หลักการคิดคำนวณและจัดสรรผลกำไรขาดทนุอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์สาธิตการตลาดในพ้ืนที่ตำบลตาอ็อง 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ   
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 
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 ๖.๑ ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้นำหมู่บ้านหรือคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดแต่ละแห่งที่สนใจ 
 ๖.๒ ออกพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม สำรวจ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฯ 
 ๖.๓ ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุปัญหา และให้คำแนะนำ ชี้แจงแนวทางการวางระบบบริหารและระบบ

การเงินการบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทแต่ละศูนย์ฯ โดยเจ้าหน้าที่อบต.ตาอ็อง 
 ๖.๔ ติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ   
        ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ฯ มีความเข้าใจในหลักการวางแผนบริหารงาน การวางระบบบัญชี
รายรับ รายจ่าย และสรุปผลกำไรขาดทุนเบื้องต้น เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
โปร่งใส 
 ๙.๒ เพ่ือให้ได้เรียนรู้หลักการคิดคำนวณและจัดสรรผลกำไรขาดทนุอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทจุริต 
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม : ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว้าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 

๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดก้ำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเปน็ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตอ้งให้ความเปน็อิสระแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทำนองเดียวกัน
นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากและมากกว่าคนทำงานในหน่วย ราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า   แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่  นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานใน
หนว่ยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้น ก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองคก์รที่บรหิาร 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  

อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง 
๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ 

          ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
               ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒. หลักการและเหตุผล  

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มี

ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามาทำงาน  
๔. เป้าหมาย  

จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ มาตรการ  
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
๖. วิธีดำเนินการ  

๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  

๖.๒ นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
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๖.๔ ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๖.๕ สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

               - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ มาตรการ  
               - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
              - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า๙๐% 
              - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล ไม่ตำ่กว่าระดับ ๓  
             - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : ออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล  มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก และกองต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๙ ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  มาตรา ๖๐ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคบับัญชา
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง หรือปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้ มาตรา ๖๐/๑ กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนด 
หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

๖.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

๖.๓ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน ทุก

เดือน 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
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๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
                - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๒. หลักการและเหตุผล  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณา  ความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลด้วย  เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
๔. เป้าหมาย   

พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
๖. วิธีดำเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล โดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนตำบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตำบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เครง่ครัด 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
๒. หลักการและเหตุผล  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี  และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
๓. วตัถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  

๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
๔. เป้าหมาย  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
 

๖. วิธีดำเนินการ  
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม

ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน  
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ : เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ   ตามภารกิจ
และการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๙ (๖) ที่กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อ   จัดจ้างให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุกโครงการและกิจกรรม 

 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้าม 
หลักธรรมาภิบาล 

๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

๖.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
                - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
               - ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 
              - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
              - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘ 
  

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๔. เป้าหมาย  

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  
๖. วิธีดำเนินการ  

๖.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ  

๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  
๘. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : จา้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามท่ี
กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
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กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖            ที่กำหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ที่ สร ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๑  ลงวันที่ ๒๒  
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มา
ขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ   
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การใหบ้ริการสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 

๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 
๑ ครั้ง ต่อปี 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

๖.๒ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบที่
กำหนด 

๖.๓ สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
๖.๔ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
๖.๕ ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จา้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี 

 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน ๑ ฉบับ 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
               - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
               - การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรม : การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างไม่
เสมอภาคและเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็น
ระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ  มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน– หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 
 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้

มารับบริการ 
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๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มคา่ในการขอรับบริการ 
๓.๔ เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที ่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่
๔. เป้าหมาย 

การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำคำสัง่คณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
๖.๔ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามลำดับคิว 
๖.๕ จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนำมา

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
                - มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
         ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
                - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้  ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 
                - การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที ่

 
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล  
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อระชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓.๓ เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

๔. เป้าหมาย  
๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องให้สั้นลง  
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีตำบลตาอ็อง  
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
๔.๔ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๕. พื้นที่ดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
๖. วิธีดำเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด  ที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบ  
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
๑๐.๔ ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ  ทำให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ : ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได ้
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๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 

๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดำเนินงานได ้
๔. เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง   
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
๖.๔ ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ 
๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
๖.๔.๕ จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน

บริการ 
๖.๔.๖ จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗ การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 

๖.๕ มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนำจุดบกพร่องใน

การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนไดร้ับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิด  ขึ้นได ้
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
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๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได ้

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : การมอบอำนาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

๖.๒ ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
๖.๓ สำเนาคำสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๔ ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ :  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับปัจจุบัน)  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้ง มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้ เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้  ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงไดก้ำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที ่
๔. เป้าหมาย 

มีการมอบอำนาจอย่างน้อย จำนวน ๕ เรื่อง 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณา 

๖.๒ ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

รอ้ยละ ๘๐ ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ : การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
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๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก และกองต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล .ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุม้ค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ 
.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  มาตรา ๖๐ ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้  
มาตรา ๕๙ ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๐/๑ กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่
อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 

 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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๓.๒ เพ่ือใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

๖.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

๖.๓ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน ทุก

เดือน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า  ๔ ฉบับ 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
                - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 
              ๒.๔.๑ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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กิจกรรม : การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้น
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็นวันสตรีไทย ของ
ทุกปี เพ่ือให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความ
เขม้แข็งใหส้ถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเทา่สตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับปัจจุบัน)  มาตรา ๖๗ (๖) ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบล มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทีม่ีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการ
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัต ิดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเปน็สมาชิกท่ีดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจ
ในการบำเพ็ญตนที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จำนวน ๕ คน 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตำบล   ตาอ็อง 
ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละตำบลดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
แตล่ะหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
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๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

๖.๕ ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เป็นประธานในพิธี 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 
               - สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
       ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
              - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
              - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ด ีปรากฏต่อสังคมสืบไป 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : จัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
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๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย 
บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดว้ยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ให้ความรว่มมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่สำคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองคก์รอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
- การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิ บัติราชการประจำปี  หรือ

คณะทำงาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน

กลา่วหาบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดย มิชอบ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ  : แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คำรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องรวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง ขึ้น เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างถูกตอ้ง 
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๔. เป้าหมาย 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าทีร่ับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดทำคูม่ือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ตามคู่มือดำเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
                  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ : ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทา
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า    “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ
ต่าง ๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  โดยมี
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกบัความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง  
๔. เป้าหมาย  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   จำนวน ๑ แห่ง 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๖. วิธีดำเนินการ  

๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด  

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี

ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ : จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๒. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

๔. เป้าหมาย  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

๖. วิธีดำเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี  
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
๗. หนงัสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของ อปท.  
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม : การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  

๒. หลักการและเหตุผล  
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้รับทราบ โดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  
๓.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
๓.๕ เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  

๔. เป้าหมาย  
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้ประชาชน

โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง  
๔.๑ จัดทำวารสารรายงานประจำปี  
๔.๒ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล   
๔.๓ จัดทำคูม่ือสำหรับประชาชน 
๔.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์  
๔.๕ เสียงตามสาย  
๔.๖ อ่ืน ๆ  

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

๖. วิธีดำเนินการ  
๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ  
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๖.๒ ดำเนินการประชุม  
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทำการรว่มนำเสนอร่างรูปแบบ  
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ  
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  และมีความ

พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓.๒ การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 

                 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ: การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกขเ์พ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
๓. วัตถปุระสงค ์

๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเปน็ขอ้มูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
๔. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
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ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
๕. วิธีดำเนินการ 

๕.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
๕.๓ นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ

จำเป็นและเร่งดว่น 
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖ .๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

รอ้งเรียน ดังนี้ 
๖.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ ๕๕๘ ๘๕๙ 
๖.๓ ทางเว็บไซต ์
๖.๔ ทางไปรษณีย์ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๙.๒ สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๙.๓ แจง้ผลการดำเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ไดโ้ดยสะดวก 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเคลื่อนที่ 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเคลื่อนที่  
เพ่ือสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
ให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือ
ร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจำเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูก
ที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓. วัตถุประสงค์  
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๓.๑ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่ 
๔. เป้าหมาย  

นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ  

ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๖. วิธีดำเนินการ  

๑. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
๔. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการประชาคมทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น)  
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
๗. นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตตำบลตาอ็อง ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตาอ็อง 
อย่างทั่วถึง  

๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตตำบลตาอ็อง  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และความต้องการ
ด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

 
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ

ไดร้ับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกขร์ับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รบัทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมาย 

ผู้รอ้งเรียนร้องทกุข์ทุกราย 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีการดำเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วันทำการ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๙. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์

๓.๓ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ : แตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตาอ็อง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล  มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  โดยงานนโยบาย
และแผน จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบล    ตาอ็อง ขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี

ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
๔. เป้าหมาย 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จำนวน ๑๐ คน 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องบางตำแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ องค์การ
บริหารส่วนตำบล  จึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
ภายใน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องคก์รจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ที่กำหนด 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนโยบายและแผน องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปีองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เพ่ือใช้
เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  
๒. หลักการและเหตุผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหมแ่ละมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องจึงได้จัดทำโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 
๔. เป้าหมาย 

ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์
ประจำตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑๘๑ คน 
๕. วิธีดำเนินการ 

๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่
๕.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน 
๕.๓ วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๕.๕ ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
1 ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖5) 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ

ของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน่ 

๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : แตง่ตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลตาอ็อง อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนตำบลนั่น คือ ไดท้ำหน้าที่อย่างถูกตอ้ง 
๔. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน 
 
๕. วิธีการดำเนินการ 

๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
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กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น  เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๗. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด และกองคลัง  องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาอ็อง 

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
๓.๓.๓ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ: ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๒) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓) การปรับปรุงภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
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๓.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๔. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ์ กำหนด 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลตาอ็อง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทำให้องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็
อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคก์รปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
         ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
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              ๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ : จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้มีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์รขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินตามกำหนด 
๔. เป้าหมาย 

ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ

ประเมินองคป์ระกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
 
 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
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๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
 ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับ
ดูแล 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครฐัหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่ วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือดา้นอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 

๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 
 
 

๔. เป้าหมาย 
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เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. วิธีดำเนินการ 

๕.๑ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

๕.๒ ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ  เพ่ือสรุปขอ้มูล 
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๗. หนว่ยงานรับผิดชอบ 
ทุกสำนัก/กอง ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
๙.๑ การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๙.๓ มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
๙.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

วางไว้ 
๙.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ ๘๐ ไดด้ำเนินการแก้ไข 
๑๐.๓ รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กำหนดให้ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
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ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 

๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
๔. เป้าหมาย 

ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง    
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตาอ็อง 

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี

๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  นำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด  และรายงานผลการ
ดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม ่หรือจะตอ้งดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
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๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : การรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี  วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่ งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการทำงาน  มี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได้ 
๔. เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล   ตาอ็อง  ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
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เพ่ือนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรมาตรการ 
กิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินของกิจกรรมองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๒. หลักการและเหตุผล 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย  เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย
องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การรับ จา่ยเงินขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๕. วิธีดำเนินการ 

- มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ให้ประชาชนทราบทางช่อง  ทางต่าง 

ๆ เช่น ทางเว็บไซต ์ศูนยข้์อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 



หน้า 72 จาก 78 
 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 
๙.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน

ตำบลตาอ็อง  ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม : การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ 
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตาอ็อง  
ให้เกิดการพัฒนาไดอ้ย่างคุ้มค่า 
๔. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  
๖. วิธีดำเนินการ 

๖ .๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เขา้ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
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๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จา้งอย่างละเอียดและถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัสดุ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑๐. ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ : อบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่
จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไมเ่ขา้ใจหรือเขา้ใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถว้นในหน้าที ่
ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.
อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา นัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความ
เขา้ใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไดอ้ย่างถูกต้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับขอ้บังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัต ิ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๓ ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เขา้ร่วมอบรม 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๑๐. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ : อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเครง่ครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปญัหาดังกล่าวขา้งต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเขา้ใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไมต้่องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สำนักปลัด จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. เป้าหมาย 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จำนวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง  จำนวน 16 คน รวม 20 คน 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำโครงการ/แผนงาน 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล เขา้รับการอบรม 
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีความรู้ ความเขา้ใจ 
แนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
 
 
 



หน้า 76 จาก 78 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม : ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นนของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลและลดการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จำนวน  16 คน 

๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

๖. วิธีดำเนินงาน 
๖.๑ จัดทำคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่าง ๆ  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม : การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงไดด้ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติ
หนา้ที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีสว่นร่วมในการทำงาน 

๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  จำนวน  16  คน 

๕. พ้ืนที่ดำเนินงาน 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

๖. วิธีดำเนินงาน 
๖.๑ แตง่ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการรว่มในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง 

ๆ เช่น 
- แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รว่มกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน ๒ คน 
- แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒๒ คน 
- แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน จำนวน ๓ ศูนย ์รวม ๖ คน 
๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและตอ้งการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สำนักปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
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๑๐. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติที่ด ี
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
             ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ : เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
การกระทำคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอรร์ัปชั่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖ .๑  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้ าใจเรื่องการ        
คอร์รัปชั่น 

๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตำบลตาอ็อง   
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้

๑๐ .๒  มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ     
คอร์รัปชั่นในระดับองคก์ารบริหารส่วนตำบล 


