
ส่วนที่ 1 
****************************************************************** 

บทนำ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึน้แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  (1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 
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  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย  ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็น
ปัญหาลำดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนของประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะถูก
มองจากภายนอกสังคมว่า  เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
การรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น  (Corruption  Perception  Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่ นทั่วโลก  ที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency  International – IT)  พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558  อยู่ที่  35 
– 38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยในปี  2558  อยู่ อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศทั่วโลก  
และเป็นอันดับที่  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซี ย  และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยในปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ลำดับที่  101  จาก  168  ประเทศ  
ซึ่งสาสมารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้ เห็นถึ งความพยายามในการ
ปราบปรามและป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต  (United  Nation  Convention  Corruption – UNCAC)  พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง  สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย  ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนมี เงินและมีอำนาจ  คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยในด้านการทำงาน
ที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้น  ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  
เริ่มจากปี  พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  
ประเทศชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perception  Index  :  CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50    ในปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี 
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พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index  

:  CPI) 
  ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่า งยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผ่านโครงการ / กิจกรรม / มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

  

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
1. เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

เฉลียง 
2. เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงรวมถึงประชาชนภายในท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance) 
4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (People’s  Participation)  และตรวจสอบ  (People  audit)  

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 

จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
6. เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเฉลียง 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงมีเครื่องมือ / มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงมีโครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
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4. กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

เฉลียงที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

     1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

     2.  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

     3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น  อันจำนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

     4.  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

     5.  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจ  และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
****************************************** 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ.2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 
 

 
1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิน่ และฝ่าย
ประจำขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
1.1.1(1) โครงการฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเฉลียง  ให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง  และผู้นำชุมชน 
 
 
 
 
 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 

 
 
 
 
 

 
1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
1. โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคญั
ต่างๆ  เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว  ลด
ภาวะโลกร้อน  ในเขตพื้นท่ีตำบล
เฉลียง 
 
2.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน 
 
3. โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจ
พอเพียง  และสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
 

 
50,000 

 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

400,000 

 
50,000 

 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

400,000 

 
50,000 

 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

400,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

 
1) โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน  หัวข้อ  “โตไปไมโ่กง” 
 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 

มิติท่ี 1 รวม 5  โครงการ 590,000 590,000 590,000  

 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 
2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

 
2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
 
 
 

 
2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

 
2.2.1 (1) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2.2.1 (2) กิจกรรม “สรา้งความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
 
2.2.2  (1) กิจกรรม  “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
2.2.2  (2)  โครงการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ – จัดจ้าง 
 
2.2.3 (1) โครงการจ้างสำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
25,000 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

25,000 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

25,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ด ี
 

 
2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
 
2.3.2 (2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. ปลัด 
อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 

 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

 
2.4.2  (1)  กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
 
 

 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 

 
2.5.1 (1) มาตรการจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ 
2.5.2 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม 
จำนวน  5  มาตรการ         

5  กิจกรรม  2  โครงการ 
25,000 25,000 25,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 

 
3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

 
3.1.1 (1) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม  พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของทาง
ราชการ  พ.ศ.  2540” 
 
3.1.3 (1)  มาตรการ  “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ  อบต.เฉลยีง” 
 

 
19,000 

 
 
 

- 
 
 

 
19,000 

 
 
 

- 
 

 
19,000 

 
 
 

- 
 

 

  
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

 
3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน 
 
3.2.2  (1)  โครงการ  อบต.เฉลียง
เคลื่อนที ่

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 

 
 
 

 
3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา อบต.เฉลียง 
 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตำบลประจำป ี
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 
จำนวน  2  มาตรการ       

1  กิจกรรม  3  โครงการ 
19,000 19,000 19,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 
 

 
4.1.1 (1) โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
  
4.1.2 (1) กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 

  
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ  
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 

  
4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

 
4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ให้
ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย
ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
30,000 

 
 
 
 

- 
 

 
30,000 

 
 
 
 

- 
 

 
30,000 

 
 
 
 

- 
 

 

 
 
 

 
4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

 
4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 

มิติท่ี 4 รวม 
จำนวน  4  กิจกรรม        

 2  โครงการ 
35,000 35,000 35,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  1   
 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล   
พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธร รม
และจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่ 
 1.  พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

          ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน 
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          ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงขึ้นมา 
 
3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้นำ
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ได้นำหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทำงานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  เกิดการเรียนรู้
ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1  คณะผู้บริหาร 
          4.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
          4.3  พนักงานส่วนตำบล / พนักงานครู 
          4.4  พนักงานจ้าง 
          4.5  ผู้นำชุมชนภายในตำบล 
          4.6  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          สถานที่ฝึกอบรมหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมภายในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 

6.  วิธีการดำเนินการ 
          6.1  วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          6.2  ติดต่อประสานวิทยากร 
          6.3  ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
          6.4  ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          ระยะเวลาดำเนินการ  3 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          งบประมาณในการดำเนินการ  180,000  บาท  (ปีงบประมาณละ  60,000  บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง  ได้นำหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  คณะผู้บริหารสมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์
ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  2   
 

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ 
                       ตำบลเฉลียง  
 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) 
ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า  “สภาวะโลกร้อน”  ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์  อาทิ  เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ป่า  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล  อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก  เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น
ประเทศต่างๆ  ทั่วโลก  จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง  เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ  
และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิว
ในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย  2  องศาเซลเซียส   
 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูก
ต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลเฉลียง”  เพ่ือให้ประชาชน
ไดม้ีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน  สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม  (Beautified  City)  และร่วมถวายเป็น
ราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  ดังนั้น  องคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียงจึงไดจ้ัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่ างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  
เพ่ือใหเ้กิดความร่มรื่นแกชุ่มชน  พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

           
3.  วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
รว่มกัน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตำบลเฉลียง 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  สวยงาม  (Beautified  City)  สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแกป่ระชาชน 
 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จำนวน  6,000  ต้น 
 

5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
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6.  วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ  องค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 

6.3  จัดซื้อกล้าไม้  พันธ์ไม ้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
 6.4  ดำเนินการปลูกต้นไม ้ โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

6.5  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
          ระยะเวลาดำเนินการ  3 ปี  (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
          งบประมาณในการดำเนินการ  150,000  บาท  (ปีงบประมาณละ  50,000  บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2  ทำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดี  และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี  และสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  3   
 

โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน   

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว          
                     พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน   
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก  แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง  ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก  หน่วยงานต่างๆ  ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไมข้องประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน  คือแนวคิดเรื่อง “ปลูกปา่  3  อย่างเพ่ือ
ประโยชน์  4  อย่าง”  ปลูกป่า  3  อย่างได้แก ่ ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน  พอใช้  และระบบนิเวศน์  “พออยู่” 
หมายถึง  ไมเ้ศรษฐกิจ  ปลูกไว้ทำท่ีอยู่อาศัยและจำหน่าย  “พอกิน”  หมายถึง  ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร  “พอใช้”  หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น ไมฟื้น  และไม้ไผ่  เป็นต้น  เพ่ือ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง   ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด  ไดต้ระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ู  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนได้รว่มกันอนุรักษ์  ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ  สร้างความสามัคคี  และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  และพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์  โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้นไม้ประดับ  ไมผ้ล  ไม้ดอก  และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได้  เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง จำนวน 12 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง โดยบูรณาการ  
รว่มกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
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 4.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเฉลียง  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง ผู้นำชุมชนกลุ่มตา่ง ๆ ทั้ง 12 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ ประธานชุมชน ประธาน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  และแหล่งน้ำ  คู  คลอง 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

 
6. วิธีการดำเนินงาน 

6.1  จัดอบรมผู้เขา้ร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมา  และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 
(กลุม่รวมทุกหมู่บ้าน) 

6.2  จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษส์ิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  (กลุม่
ย่อยแต่ละชุมชน) 

6.3  จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  (กลุม่ย่อยแต่ละชุมชน) 
6.4  จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน  พัฒนา  ขุดลอกคูคลอง  กำจัดวัชพืชในแม่น้ำ  คูคลอง  ทำ

ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆในชุมชน  และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
6.5  จัดกิจกรรมพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  ให้มีความ

สวยงาม  สะอาดร่มรื่น  น่าพักผ่อนหย่อนใจและเปน็สถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน  และชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
          งบประมาณในการดำเนินการ  150,000  บาท  (ปีงบประมาณละ  50,000  บาท) 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด  อบต.  องคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  4   
 

โครงการศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง     อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ   
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงมีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆให้กับประชาชน  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมี
ความสุข  ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน  ที่จะทำให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆพระราชทานโครงการ  อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  เพ่ือประโยชน์แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา  โครงการพระราชดำริ  เป็นโครงการที่ทรง
วางแผนพัฒนา  ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ  จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริต่างๆมากมายกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของไทย  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  จึงได้จัดทำโครงการ
ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  เพ่ือให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ผู้นำชุมชนตำบลเฉลยีง  เกษตรตำบลเฉลียง  
กลุ่มแม่บ้านตำบลเฉลียง  ตลอดจนประชาชนในตำบลเฉลียง เพ่ือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเรียนรู้  
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่พระองค์ทรงพระราชดำริไว้ 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3.2  เพ่ือได้รับความรู้วิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเกษตรต่างๆ 
3.3  เพ่ือได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาแปรรูป 
3.4  เพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและปลอดสารพิษ 
3.5  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรตำบลเฉลียง 
3.6  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรตำบลเฉลียง  

 
4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วน
ตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เกษตรตำบลเฉลียง กลุ่มแม่บ้านตำบลเฉลียง   ผู้นำชุมชน
ตำบลเฉลียง  ตลอดจนประชาชนในตำบลเฉลียง   
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5.  วิธีดำเนินการ 

5.1  เสนอโครงการเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
5.2  ส่งหนังสือเชิญประชุมกลุ่มต่างๆ  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนอบรมและศึกษาดูงาน 
5.3  ประสานกับวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
5.4  จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์  ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
5.5  ดำเนินโครงการตามโครงการ 
5.6  ประเมินผลการดำเนินโครงการ  

 
6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  3 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
7.  สถานที่ดำเนินการ 

โครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ 
 
8.  งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดอบรมตามโครงการศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง     
อำเภอครบุรี     จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งไว้  400,000  บาท   
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ    จำนวน ๕๕๐  คน    ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และได้รับความรู้และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเกษตร  สามารถนำ
ผลผลิตทางด้านการเกษตรมาแปรรูปได้  สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาอาชีพเกษตรในตำบลเฉลียงได้อย่าง
ยั่งยืน  และปลอดสารพิษ  สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้  สามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้แก่เกษตรในตำบลเฉลียงได้   และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรตำบลเฉลียง
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง    
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่  5   

 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  “โตไปไม่โกง” 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  “โตไปไม่โกง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  เป็นปัญหาสำคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศในหลายๆด้าน  ที่สำคัญ
คือการเปลี่ยนแปลงเจตคติของคนในสังคมไปสู่การยอมรับการคอร์รัปชั่น  นิยมยกย่องความร่ำรวย  และการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวม  จึงนับได้ว่าเป็นค่านิยมที่อันตรายต่อสังคมไทย  และทำให้
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  การปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก  โดยผ่าน
กระบวนการการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ทั้งจากการทำกิจกรรมในระดับชั้นเรียน  กิจกรรมภายในโรงเรียน  การ
จัดอบรมโดยหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง  และการดำเนินในชีวิตประจำวัน  ฯลฯ  เป็นการวางรากฐานทาง
จริยธรรมในมิติต่างๆ  ให้เด็กได้เรียนราอย่างเป็นระบบ  จึงจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  และเป็นแรงผลักดันให้
รู้จักต่อต้านและกล้าต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก  การหล่อหลอมให้เด็ก
และเยาวชนของชาติมีคุณภาพ  คุณธรรม  และมีเจตคติในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตั้งแต่ยังเด็ก  จะดำเนินการ
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น องคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียงไดเ้ล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน  “โตไปไม่โกง”  ให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง และโรงเรียนในเขตตำบล
เฉลียง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนปรับทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้อง  และเข้าใจถึงความเสียหาย
และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศสืบต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ตลอดทั้งผู้นำชุมชน  ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น   
3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนและผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้อง  

เกี่ยวกบัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และการใช้ชีวิตประจำวัน 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง นักเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียง โรงเรียนในเขตตำบลเฉลียง  คร ูอาจารย์ 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
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6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการ 
6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ดำเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระยะเวลาดำเนินการ  3 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณในการดำเนินการ  90,000  บาท  (ปีงบประมาณละ  30,000  บาท) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียง รว่มกับคณะกรรมการพัฒนา

การศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 

10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ความรู้  ความสามารถ  และตระหนักให้
ความสำคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 

10.2 เด็กและเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมท่ีถูกต้อง  เกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และการใช้ชีวิตประจำวัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  6   
 

โครงการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว     

3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็น  ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้ อยกว่าร้อยละ50 ในปี           
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไมใ่ช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดก้ำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำ
ไดเ้ทา่ที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงาน
ในทอ้งถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงาน 
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ในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่ นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และ
มูลคา่ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง 
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจรติขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3  ปี 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 

6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 

สำนักงานปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  3 ปี  จำนวน  1  ฉบับ 
 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 
  บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  7   
 

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ  “ออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หน้าที่     
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้ มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น            
มักจะประสบปัญหา ด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หนว่ยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69 และ 
69/1 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 60(5) ที่กำหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
มาตรา 60 วรรค 1 – 6 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ และกำหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้
เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ 
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  8   
 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  กำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง   
ด้วยเหตุผลนี้เอง  จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือน  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ที่ทำการองคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเฉลียง  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ  และขา้ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง   โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ  และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดยเจ้าหน้าที่
ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน  และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกำหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม   
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  9   
 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี  2535 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นขอ้มูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน 

งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด  อบต.  / กองคลัง / กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุม้คา่เป็นประโยชน์กับประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  10   
 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ   ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ  แตต้่องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้นการทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะตอ้งบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  69/1  ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการ
เปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร  ทั้งนี ้  ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  23  ที่กำหนดให้การ
จัดซื้อ  จัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม  ภาระตอ่ประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได ้  เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำ 

เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที ่9)  พ.ศ.  2553  จำนวน  4  ช่องทางได้แก่  ทางเว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์  หนังสือ  
ระบบเสียงตามสาย 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงและหมู่บ้านต่างๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ไดแ้ก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบเสียงตามสาย  หนว่ยงานราชการ  เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ไมน่้อยกว่า  3  ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ไมน่้อยกว่าร้อยละ  70  ของ
โครงการที่จัดซื้อ  จัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  11   
 

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น  ตาม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2552  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
กำหนดใหเ้ป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การ
จัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในทอ้งถิ่นนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไมท่ราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 
ประชาชนไดร้ับประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การใหบ้ริการมีคุณภาพ
เพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รบับริการหรือไม ่  การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 69  และมาตรา  69/1  ที่กำหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  และการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.  2546  มาตรา  6  ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
ประชาชนไดร้ับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  ประกอบกับจังหวัด
นครราชสีมาที่แจง้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับ
บริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ของตัวชี้วัดที่  1  มิติที ่  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพ่ือ
ประโยชน์ในทอ้งถิ่น  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะ  การใหบ้ริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการใหบ้ริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 
1 ครั้ง  ต่อปี 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามรูปแบบที่

กำหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

เบิกจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินการ 
หมวดคา่ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  25,000  บาท / ปี 

 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  12   
 

กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  52  กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหลักเกณฑก์ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มคา่  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจึงไดจ้ัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือ
การบริการ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลเฉลียง 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
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6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง / สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทำให้ภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน  และทำให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  13   
 

มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใตบ้ังคับบัญชา  ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้นการดำเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เขา้กับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์  ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอำนาจการตัดสินใจ  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ภายใตก้รอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แตง่ตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขัน้ตอน
การปฏิบัติราชการ 

6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล  รอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ  การดำเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอำนวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน / บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  14   
 

มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหาร 
                      ส่วนตำบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 69  และมาตรา  69/1  หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ตอ้งทำอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการ  
การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร  ไมม่ีการกระจายอำนาจ  หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัต ิ  อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก  กอง  และฝ่ายต่างๆ  
ซึ่งเปน็อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ทำให้การบริการเกิดความล้าช้า ประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวก  อัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต  ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ ส่งผลให้ระบบ
การใหบ้ริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 69  และมาตรา  69/1  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  6  และ
มาตรา  37  ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก  และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุม้ค่า  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 60  กำหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัต ิ  เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แกร่องนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ได้รับแต่งตั้ง  ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได ้  มาตรา 60/1   
กำหนดใหป้ลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  และมีอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกำหนด  หรือตามท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลมอบหมาย  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา   
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ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และ

หัวหน้าส่วนราชการ  จำนวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัต ิ ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  จำนวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูใ่นระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  15   
 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก  เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน  ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือ
องค์กรมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  รว่มเป็นแกนนำในการส่งเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติสืบไป 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  และผู้ที่มี
จิตอันเป็นสาธารณะกุศล  เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้าน  เขา้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นขวัญ
กำลังใจใหป้ระชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม  และเป็นแบบอยา่งต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกยอ่งบุคคล  เด็กและเยาวชน  ที่ใหก้ารสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล  เด็กและเยาวชน  รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน

ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในพื้นท่ีตำบลเฉลียง 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกำนัน  ผู้ใหญบ่้าน  และสมาชิก อบต.  เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
ผู้ทำคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  16   
 

มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล  หรือเกิดจากปจัจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต  ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแมจ้ะเปน็สิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต  อันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากาการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทกุรูปแบบ   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจึงไดจ้ัดทำมาตรการ  “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีข้ึน  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานให้สูงขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  (สำนัก/กอง)  นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
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6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  17   
 

มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่น
คำรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ไดแ้ก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท ์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แตง่ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลเฉลียง  รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงขึ้น  เพ่ือ
ดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดทำคูม่ือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการแกไ้ขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเฉลียง  ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนไดเ้สีย  คูส่ัญญา  ประชาชนทั่วไป  หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเฉลียง  ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  18   
 

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540” 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม  พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรใหม้ีศกัยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทำงาน  คือการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  58 
บัญญัติเกีย่วกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลขา่วสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  ไดร้ะบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลขา่วสารของราชการ  ว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับขอ้มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น   เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน  การเปดิเผยข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ให้
ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยา่งยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง   

ดังนั้น  เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน  จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  นำความโปร่งใสสู่องค์กร  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเฉลียงและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของราชการ  และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม  และความโปร่งใส  และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด  สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
2540 

 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

ผู้เขา้ร่วมอบรม  จำนวน  90  คน  (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  รอ้ยละ  80  ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  รอ้ยละ  80 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



-48- 
 
6. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอนที่  1  สำรวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่  2  ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่  3  ดำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่  4  วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่  5  ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

19,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
จำนวนผู้เขา้ร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-49- 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  19   
 

มาตรการ “จัดใหมี้ชอ่งทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ  อบต.เฉลียง” 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ  อบต.เฉลียง” 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  กำหนดให้
หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองคก์ร 
อำนาจหน้าที ่ แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  จึงไดต้ระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุม่เป้าหมาย  ไดแ้ก่ หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ทำการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์  วิทยุ   สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน  จำนวนไม่น้อยกว่า  5  ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ไดแ้ก่ 
- บอรด์หน้าสำนักงาน 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ที่ศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบคน้ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงขา่ว 

  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
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- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ที่มีขอ้มูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  20   
 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานรว่มกันของทุกภาคส่วน  ที่เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชน  มีกระบวนการจัดทำ 
ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หนว่ยงานภาครัฐ  องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเปน็กลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงไดด้ำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  2562  เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
ประจำป ี  พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในปีถัดไป  เพ่ือให้เท่าทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สำนักงานปลัด  
อบต.  จึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนในการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม  ประจำปี  พ.ศ.  2562  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์  ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2  เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
3.3  เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน  นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน

ตำบล 
3.4  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ  ร่วมคิด  รว่มทำ  รว่มแก้ปัญหา  และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จำนวน  12  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลเฉลียง  สำหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือนำมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ  อบต.  ต่อไป 

 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ทั้ง  12  หมู่บ้าน 
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6. วิธีดำเนินการ 

6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3  ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4  จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
6.5  ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน , ตรวจสอบข้อมูล , ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6  จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
6.7  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8  จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้สำนักงานปลัด  อบต.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9  ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และจัดใหม้ีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  จำนวน  12  หมู่บ้าน  
ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน  2562 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3.  ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน  เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล 
4.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
5.  ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  21   
 

โครงการ  อบต.เฉลียง  เคลื่อนที่ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ  อบต.เฉลียง  เคลื่อนที่ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน  และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง  และเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงไดจ้ัดทำโครงการ  อบต.เฉลียง  เคลื่อนที ่ เพ่ือสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง  และให้บริการงานด้านต่างๆ  ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที ่
อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน  โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจำเป็นต้อง
คิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด  เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด  รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ  ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.2  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเปน็ขอ้มูลในการทำแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 

3.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เป้าหมาย / ผลลัพธ์ 

นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนา
ชุมชน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

กำหนดให้ออก  อบต.เคลื่อนที ่ รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน   ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเฉลียง  โดยแบ่งตามเขตแต่ละหมู่บ้าน 
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6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย  เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงทั้งหมด 
4. กำหนดสถานที่  วัน  เวลาในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
7. นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

10.1  มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ซึ่งได้เขา้ร่วม
โครงการฯ  ไดร้ับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเฉลียงอย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดย
มีเจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรว่มรับฟัง  ทั้งในเรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และความต้องการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  22   
 

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
หมวด  1  องคก์รจัดทำแผนพัฒนา  ข้อ  7  (2)  และข้อ  9  กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  โดยสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เฉลียงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนไดม้ีส่วน
รว่มและแสดงความคิดเห็น  ในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  และ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมหมู่บ้าน   
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  กำหนดดว้ยความถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 
 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  บางตำแหน่งในปจัจุบัน
จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง  2  ปี  ตามที่ระเบียบฯ  กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  จึงต้อง
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2558  หมวด 1  
องค์กรจัดทำแผนพัฒนา  ข้อ  7(2)  และขอ้  9  ที่กำหนด 



-56- 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลเฉลียง  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เฉลียง  และรา่งแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเฉลียง  ความตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส  สุจริต  และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  23   
 

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  ประจำปี 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  ประจำปี 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนขา้งใหม่
และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน  ทำให้ประชาชนยังไมอ่าจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและ
การมีสว่นร่วมของประชาชน  ต่อการกระจายอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  จึงไดจ้ัดทำโครงการ  
อบต.สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี  2562  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน   โปร่งใส  และตรวจสอบได้  เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
อีกทางหนึ่งด้วย 
 
4. เป้าหมาย 

ผู้นำองค์กรประชาชน  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญบ่้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน  สารวัตรกำนัน  ผู้นำชมุชนแพทย์
ประจำตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กลุม่อาชีพต่างๆ  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  
 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2  แตง่ตั้งคณะทำงาน 
5.3  วางแผนกำหนด  วัน  เวลา  สถานที ่ การฝึกอบรม  พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่กำหนด 

 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  2562 – 2564) 
 
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 

 
9. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเขา้ใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชน  และหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  24   
 

โครงการจัดทำรายงานการคบคุมภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.
2544  กำหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียงจึง
ไดม้ีการจัดทำและรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำทุกปี 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
          2.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
          3.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกำหนด 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
6.  วิธีดำเนินการ 
          1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  25   
 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานใหญ่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำใหญ่ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ ผ่ านมาการบริหารงานของหน่ วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบของหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี   และการปฏิบัติใหญ่
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองคร์วมของหน่วยนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
และการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหญ่ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่
เสมอองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือใหญ่การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุมคาม โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือใหญ่มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือใหญ่การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
เปน็ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ใหญ่นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 

6. สถานที ่/ ระยะเวลาดำเนินการ 
 3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน /ทุกกอง/สำนักขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด และคุมค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยา่งดียิ่ง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ำเนินการแก้ไข 
3. รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  26   
 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยขอ้มูลอื่นตอ่ประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือใหญ่เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุมค่าและเปดิโอกาสใหญ่ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ทำงานขององค์กรใหม้ีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือใหญ่ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล ภายในเกา้สิบวันนับแต่วันสิ้นปี  และ
จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกตอ้ง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้บริการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  27   
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑต่์างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเครง่ครัดปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจำไม่ไดเ้กิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแตเ่กิดจากความรูค้วามเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารทอ้งถิ่นต้องตกเปน็ผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปญัหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลใหญ่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแทจ้ริง จากปญัหาดังกล่าวขา้งตน จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเขา้ใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง เพ่ิมพูนความรู้ ความเขา้ใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิใหญ่ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง   เพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีความรู้  ความเข้าใจ  มิให้
ดำเนินกิจการที่เปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  และประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีความรู้  ความเขา้ใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 
103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  จำนวน  4  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เฉลียง  จำนวน  24  คน  รวม  28  คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการ / แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์  โครงการ  วัน  เวลา  และสถานที่ให้แกผู่้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร  พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 

 
8. งบประมาณดำเนินการ 

30,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

10.1  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  ไดเ้พ่ิมพูนความรู้  ความเขา้ใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

10.2 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีความรู้  ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

10.3 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีความรู้  ความเขา้ใจ  มิใหด้ำเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตามมาตรา  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  มีความรู้  ความเขา้ใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา  103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  28   
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องคป์ระกอบ  และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝ่ายขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และตอ้งทำหน้าที่ของตนอย่างเขม้แข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร  และท่ีสำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภา
ท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงไดด้ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจ  
หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 

3.2  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  จำนวน  24  คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นคณะกรรมการรว่มในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เช่น 
- แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  รว่มกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  จำนวน  2  คน 
- แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  จำนวน  24  คน 
- แตง่ตัง้เปน็คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน  1  ศูนย ์ รวม  2  คน 
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6.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เขา้ร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนไดร้ับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติท่ีดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  29   
 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จำเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชัน  และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณใ์นการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 

 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลเฉลียง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ตำบลเฉลียง  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
5,000  บาท 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2  นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


