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

บทน า 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึน้แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  (1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 
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  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทย  ถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนของประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะถูก
มองจากภายนอกสังคมว่า  เป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน  และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและ
การรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption  Perception  Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ัวโลก  ท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency  International – IT)  พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 – 2558  อยู่ท่ี  35 
– 38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยในปี  2558  อยู่อันดับท่ี  76  จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  
และเป็นอันดับท่ี  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมา เลเซีย  และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยในปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับท่ี  101  จาก  168  ประเทศ  
ซึ่งสาสมารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามและปูองกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต  (United  Nation  Convention  Corruption – UNCAC)  พ.ศ.  2546  การจัดต้ังองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลด
น้อยถอยลง  สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทย  ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่อ งคนมีเงินและมีอ านาจ  คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ต้ังแต่อดีต  หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยในด้านการท างาน
ท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้
กล่าวมาข้างต้น  ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี  3  
เริ่มจากปี  พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  
ประเทศชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perception  Index  :  CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50    ในปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งการท่ีระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี 
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พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

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

:  CPI) 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในการปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี  3  (พ.ศ.  2560 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ผ่านโครงการ / กิจกรรม / มาตรการต่างๆ  ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียง 
2. เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการ

ฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงรวมถึงประชาชนภายในท้องถิ่น 
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี  (Good  Governance) 
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (People’s  Participation)  และตรวจสอบ  (People  audit)  

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 

จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 
6. เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเฉลียง 

เปูาหมาย 
1. ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีเครื่องมือ / มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีโครงการ / กิจกรรม / มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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4. กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียงท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     1.  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     2.  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

     3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจ าน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

     4.  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

     5.  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจ  และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
****************************************** 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

 

 

 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถ่ิน และฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง  ให้แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และ
ผู้น าชุมชน 

 

 

 
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000  

 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถ่ิน 
 
 

1. โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว  ลดภาวะโลกร้อน  ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลเฉลียง 
 
2.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  แหล่ง
ท่องเท่ียว  พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
 
3. โครงการศึกษาดูงาน
เศรษฐกิจพอเพียง  และ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

400,000 

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 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1) โครงการสานสัมพันธ์
สายใยชุมชน 

 

30,000 30,000 30,000 30,000  

มิติที่ 1 รวม 5  โครงการ 590,000 590,000 590,000 590,000  

2. การบริหาร
ราชการเพือ่
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

- - - -  

 
 
 
 
 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 
2.2.1 (2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 
2.2.2  (1) กิจกรรม  “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
 
2.2.2  (2)  โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง 
 
2.2.3 (1) โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

25,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

25,000 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

25,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

25,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 
 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 (2) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.2  (1)  กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 
 
 

- - - -  

 

 

 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจง้
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 (1) มาตรการ แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  5  มาตรการ        
5  กิจกรรม  2  โครงการ 

25,000 25,000 25,000 25,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 
 

3.1.1 (1) กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม  พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ.  2540”. 

3.1.3 (1)  มาตรการ  “จัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ  
อบต.เฉลียง” 

 

19,000 

 

 

- 

 

19,000 

 

 

- 

 

 

19,000 

 

 

- 

 

19,000 

 

 

- 

 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
 
3.2.2  (1)  โครงการ  อบต.
เฉลียงเคลื่อนที่ 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

 

 

 

 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต.
เฉลียง 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าป ี
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม จ านวน  2  มาตรการ      
1  กิจกรรม  3  โครงการ 

19,000 19,000 19,000 19,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
  
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจ้่ายเงินให้
ประชาชนทราบ  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ให้ความรู้ด้านระเบียบ  
กฎหมายท้องถ่ิน  ผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

30,000 
 
 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
 

5,000 5,000 5,000 5,000  

มิติที่ 4 รวม จ านวน  4  กิจกรรม        
2  โครงการ 

35,000 35,000 35,000 35,000  
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร  ทั้งขา้ราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถ่ิน  และฝุายประจ าขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล   
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
1. ชือ่โครงการ  :  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังยังมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรง ค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
 1.  พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

          ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน 
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          ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงขึ้นมา 
 
3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและผู้น า
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้น าหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน  เกิดการเรียนรู้
ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
 

4.   เปูาหมาย/ผลผลิต 
          4.1  คณะผู้บริหาร 
          4.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
          4.3  พนักงานส่วนต าบล / พนักงานครู 
          4.4  พนักงานจ้าง 
          4.5  ผู้น าชุมชนภายในต าบล 
          4.6  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          สถานท่ีฝึกอบรมหรือสถานท่ีปฏิบัติธรรมภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          6.2  ติดต่อประสานวิทยากร 
          6.3  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
          6.4  ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          งบประมาณในการด าเนินการ  240,000  บาท  (ปีงบประมาณละ  60,000  บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง  ได้น าหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  คณะผู้บริหารสมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์
ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ต าบลเฉลียง 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  เพื่อเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ 
                       ต าบลเฉลียง  
 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) 
ท่ีท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือท่ีเรียกว่า  “สภาวะโลกร้อน”  ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์  อาทิ  เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ปุา  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล  อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก  เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์  ดังนั้น
ประเทศต่างๆ  ท่ัวโลก  จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง  เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ  
และผลิตก๊าซออกซิเจน  อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม  ลดอุณหภูมิของพื้นผิว
ในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย  2  องศาเซลเซียส   
 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียว  ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ต าบลเฉลียง”  เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม  (Beautified  City)  และร่วมถวายเป็น
ราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึน้มา 
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีว่ างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  
เพื่อใหเ้กิดความร่มรื่นแก่ชุมชน  พร้อมท้ังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

           
3.  วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อใหป้ระชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวในต าบลเฉลียง 
 3.3 เพื่อใหป้ระชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  สวยงาม  (Beautified  City)  สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน 
 

4.   เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม ้ จ านวน  6,000  ต้น 

 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
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6.  วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ  องค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี ให้จัดเตรียม
สถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้ 

6.3  จัดซื้อกล้าไม้  พันธ์ไม ้ เพื่อใช้ในโครงการ 
 6.4  ด าเนินการปลูกต้นไม้  โดยส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

6.5  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          งบประมาณในการด าเนินการ  200,000  บาท  (ปีงบประมาณละ  50,000  บาท) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10.2  ท าให้เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดี  และช่วยลดภาวะโลกร้อน 

10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี  และสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน 
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โครงการส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว  
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน   

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม  อนุรักษ ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งท่องเที่ยว          
                     พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน   
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ท่ี
ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง  ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก  หน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนรุักษ์ทรัพยากรปุาไม้  ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ  โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน  คือแนวคิดเรื่อง “ปลูกปาุ  3  อย่างเพื่อ
ประโยชน์  4  อยา่ง”  ปลูกปุา  3  อยา่งได้แก่  ปลูกไม้ใหพ้ออยู่  พอกิน  พอใช้  และระบบนิเวศน์  “พออยู่” 
หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ  ปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย  “พอกิน”  หมายถึง  ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร  “พอใช้”  หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น ไม้ฟืน  และไม้ไผ่  เป็นต้น  เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยูใ่กล้ชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด  ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนรุักษ ์  ฟื้นฟ ู  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ ์  ฟื้นฟ ู  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ ์  ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ  สร้างความสามัคคี  และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 
4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  และพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์  โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้นไม้ประดับ  ไม้ผล  ไม้ดอก  และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได้  เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสภาพแหล่งน้ า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง จ านวน 12 หมูบ้่าน และพื้นท่ีท้ังหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง โดยบูรณาการ  
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ท้ัง 12 
หมูบ้่าน ได้แก ่ประธานชุมชน ประธาน 
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โครงการศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง     อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.ชื่อโครงการ   โครงการศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ   
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ท่ีทรงมีพระราชด าริให้พสกนิกรชาวไทยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆให้กับประชาชน  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมี
ความสุข  ทรงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน  ท่ีจะท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  พระองค์ทรงใช้พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆพระราชทานโครงการ  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เพื่อประโยชน์แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา  โครงการพระราชด าริ  เป็นโครงการทีท่รง
วางแผนพัฒนา  ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด าเนินการตามพระราชด าริ  จึงก่อให้เกิดโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริต่างๆมากมายกระจายอยู่ท่ัวภูมิภาคของไทย  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จึงได้จัดท าโครงการ
ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ผู้น าชุมชนต าบลเฉลียง  เกษตรต าบลเฉลียง  
กลุ่มแม่บ้านต าบลเฉลียง  ตลอดจนประชาชนในต าบลเฉลียง เพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเรียนรู ้ 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีพระองค์ทรงพระราชด าริไว้ 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
3.2  เพื่อได้รับความรู้วิธีแก้ไขปัญหาเกีย่วกับทางด้านเกษตรต่างๆ 
3.3  เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการน าผลผลิตทางด้านการเกษตรมาแปรรูป 
3.4  เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและปลอดสารพิษ 
3.5  เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรต าบลเฉลียง 
3.6  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรต าบลเฉลียง  

 
4.  เปูาหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เกษตรต าบลเฉลียง กลุ่มแม่บ้านต าบลเฉลียง   ผู้น าชุมชน
ต าบลเฉลียง  ตลอดจนประชาชนในต าบลเฉลียง   
 
5.  วิธีด าเนินการ 

5.1  เสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
5.2  ส่งหนังสือเชิญประชุมกลุ่มต่างๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนอบรมและศึกษาดูงาน 
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5.3  ประสานกับวิทยากร  ผู้เช่ียวชาญ  ด้านต่าง ๆ  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
5.4  จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์  ท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
5.5  ด าเนินโครงการตามโครงการ 
5.6  ประเมินผลการด าเนินโครงการ  

 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
7.  สถานที่ด าเนินการ 

โครงการตามแนวพระราชด าริต่างๆ 
 
8.  งบประมาณ  
 งบประมาณท่ีใช้ในการจัดอบรมตามโครงการศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง     
อ าเภอครบุรี     จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังไว้  400,000  บาท   
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ    จ านวน ๕๕๐  คน    ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และได้รับความรู้และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเกษตร  สามารถน า
ผลผลิตทางด้านการเกษตรมาแปรรูปได้  สามารถน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาอาชีพเกษตรในต าบลเฉลียงได้อย่าง
ยั่งยืน  และปลอดสารพิษ  สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้  สามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจนให้แก่เกษตรในต าบลเฉลียงได้   และน าความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรต าบลเฉลียง
ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  
 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง    
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
โครงการสานสัมพันธ์สายใยชุมชน 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

ในสภาวะปจัจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาท่ีต้องแกไ้ขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญ ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอ่นคือสถาบันครอบครัว 
หากได้รับการเรียนรู ้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ เกง่ ดี มีประโยชน์ เมื่อเปน็เช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติดรักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะ
ลดลง   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง และโรงเรียนใน
เขตต าบลเฉลียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ใหเ้ป็นสถาบัน
ครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ใหส้มาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อใหเ้กิด

ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
3.2 เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
3.3 เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รว่มกันในสังคม 
3.4 เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง โรงเรียนในเขต

ต าบลเฉลียง  ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวขอ้งก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  4 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณในการด าเนินการ  120,000  บาท  (ปีงบประมาณละ  30,000  บาท) 

 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง รว่มกับคณะกรรมการพัฒนา

การศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 10.6 เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพติด 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

โครงการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว     

3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็น  ฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในป ี         
พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปจัจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับร_ูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเปน็อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แมว้่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างาน 
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ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่ นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และ
มูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กอ่ใหเ้กิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง 
ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเขม้แข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 
6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี  จ านวน  1  ฉบับ 
 

10.2 ผลลัพธ ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ 
  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

  - ลดขอ้ร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ  “ออกค าส่ังมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าท่ี     
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่น ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น            
มักจะประสบปัญหา ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ี ในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการใหบ้ริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69 และ 
69/1 ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 60(5) ท่ีก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา 60 วรรค 1 – 6 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ และก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปอูงกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล          
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายใหห้ัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ัง

การ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 

- มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ ์

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ใหค้วามส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   
ด้วยเหตุผลนี้เอง  จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือน  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเฉลียง  โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปน็ประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ  และขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเปน็เลขานุการ 

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ  และขา้ราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง  เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดยเจ้าหน้าท่ี
ใหค้ าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน  และความเปน็ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  พิจารณา

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
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กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี  2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพื่อใหท้ราบปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้ับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน 

งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  อบต.  / กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
 10.1 ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจา้ง 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง  ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ   ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้  ดังนั้นการท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  69/1  ท่ีก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ท้ังนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540  และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  23  ท่ีก าหนดให้การ
จัดซื้อ  จัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รบัประกอบกัน 
ดังนั้น  เพื่อใหก้ารบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพื่อปอูงกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีด า 

เนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2535  แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 9)  พ.ศ.  2553  จ านวน  4  ช่องทางได้แก ่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  
ระบบเสียงตามสาย 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงและหมู่บ้านต่างๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ได้แก ่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบเสียงตามสาย  หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ ์

- ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของ
โครงการที่จัดซื้อ  จัดจ้างท้ังหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น  ตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ.  2552  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  และในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การ
จัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ใหบ้ริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การใหบ้ริการมีคุณภาพ
เพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม ่  การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมี
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 69  และมาตรา  69/1  ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  6  ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  ประกอบกับจังหวัด
นครราชสีมาท่ีแจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับ
บริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ของตัวชี้วัดท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ  การให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แกบุ่คลากรผู้ใหบ้ริการ  ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเป็นการปอูงกันปญัหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เปูาหมาย / ผลผลิต 

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 
1 ครั้ง  ต่อปี 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ  และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามรูปแบบท่ี

ก าหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกส่ถาบันผู้ท าการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  25,000  บาท / ปี 

 
9. ผูรั้บผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหนา้ที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  52  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด  ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนัน้ 

เพื่อใหก้ารประเมินบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี  เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบรหิารจัดการท่ีดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเปน็ส าคัญ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 
4. เปูาหมาย / ผลผลิต 

4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงให้ส้ันลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเฉลียง 
4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนัน้โดยตรง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแ้ก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบรกิารประชาชนท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไป  พร้อมท้ังจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ใหน้ายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง / ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ี 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าใหภ้าพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  และท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีใหก้ับผู้ใต้บังคับบัญชา  ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม  เพื่อใหก้ารบริหารงานก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้นการด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์  ท่ีการบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหก้ารบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เปูาหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ  แต่งต้ัง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขัน้ตอน
การปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
6.3 ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน / บริการสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

และหัวหน้าสว่นราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหาร 
                      ส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 69  และมาตรา  69/1  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องคื
การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย  ในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการ  การ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  หรือมอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ  อนุมัติ  อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก  กอง  และฝุายต่างๆ  ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการ  ท าใหก้ารบริการเกิดความล้าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก  อันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต  ประพฤติมชิอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี  ส่งผลให้ระบบการ
ใหบ้ริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 69  และมาตรา  69/1  ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ.  2546  มาตรา  6  และ
มาตรา  37  ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รบัการ
ตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ.  2552  มาตรา 60  ก าหนดใหน้ายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติ  เกีย่วกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีได้รับแต่งต้ัง  ในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้  มาตรา 60/1   
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  และมีอ านาจหน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด  หรือตามท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา   

ดังนั้น เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ้งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2  เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปอูงกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เปูาหมาย 
จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ

หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ

หนังสือส่ังการ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 

มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ ์

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์ 
 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปจัจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก  เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน  ท่ีเป็นประโยชน์แกชุ่มชน  สังคมและประเทศชาติ  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือ
องค์กรมีความมุ่งมั่น  ต้ังใจ  ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติสืบไป 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  เพื่อน าผู้ท่ี
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้าน  เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม  และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อยกย่องบุคคล  เด็กและเยาวชน  ท่ีใหก้ารสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติอย่าง
ต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล  เด็กและเยาวชน  ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เปูาหมาย 
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในพื้นท่ีต าบลเฉลียง 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิก อบต.  เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  เพื่อใหเ้ป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซ่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ  ท่ีเอื้อให้
เกิดการทุจริต  ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเปน็ส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร  โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการตอ่ต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการ 
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการตอ่ต้านการทุจริต  อันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากาการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี 

3.2 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ  (ส านัก/กอง)  น าไปยดึถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
 
 



-43- 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารทอ้งถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมาย  กรณีมีเร่ือง 

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

มาตรการ “แต่งต้ังผูรั้บผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปดิโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก ่ ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงขึ้น  เพื่อ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดใหม้ีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพื่อจัดใหม้ีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริตเปน็ไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนนิงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียง  ใหผู้้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา  ประชาชนท่ัวไป  หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเฉลียง  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
 

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

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ  เพื่อใหเ้กิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานท่ี
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปรง่ใสใน
การท างาน  คือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  มาตรา  58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบขอ้มูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540  ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลขา่วสารของราชการ  ว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐเปน็ส่ิงจ าเป็น   เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกตอ้งมากยิ่งขึ้น  การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ให้
ประชาชนรับรู้อยา่งถูกต้อง  รวดเร็วจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น  จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  น าความโปร่งใสสู่องค์กร  เพื่อใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียงและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารของราชการ  และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม  และความโปร่งใส  และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด  สร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ. 
2540 

 
4. เปูาหมาย / ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน  90  คน  (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉล่ีย  ร้อยละ  80  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  80 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
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6. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี  1  ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนท่ี  2  ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี  3  ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนท่ี  4  วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนท่ี  5  ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

19,000  บาท 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉล่ียร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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มาตรการ “จัดให้มีชอ่งทางที่ประชาชนเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารของ  อบต.เฉลียง” 

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

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี  แผนงาน  โครงการและอื่นๆ   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย  เพื่อใหก้ารเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย  ได้แก ่หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ท่ีท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรอืส่ือสังคม 
(Social Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์  วิทยุ   ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  ท้ังนี ้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อใหม้ีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  7  ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก ่
- บอร์ดหน้าส านักงาน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ท่ีศาลาเอนกประสงค์ของแต่ละหมูบ่้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าท่ีใหบ้ริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 

  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอรด์/เฟสบุค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน ์
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 
 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  ท่ีเกี่ยวขอ้งในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  2560  เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
ประจ าปี  พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป  ส านักงานปลัด  อบต.  จึงได้จัดใหม้ีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน  ประจ าปี  พ.ศ.  2560  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์  ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2  เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3  เพื่อใหไ้ด้แผนงานโครงการของชุมชน  น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
3.4  เพื่อรับทราบปญัหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
3.5  เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ  รว่มคิด  รว่มท า  ร่วมแก้ปัญหา  และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6  เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  การปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เปูาหมาย / ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  12  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเฉลียง  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพื่อน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีของ  อบต.  ต่อไป 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ท้ัง  12  หมู่บ้าน 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2  ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3  ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.4  จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 
6.5  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน , ตรวจสอบขอ้มูล , ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6  จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีก าหนด 
6.7  จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8  จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งใหส้ านักงานปลัด  อบต.  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
6.9  ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  จ านวน  12  หมู่บ้าน  
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน  2561 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบ 

ส านักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปญัหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3.  ได้แผนงานโครงการของชุมชน  เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
5.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปอูงกันและปราบปรามการทุจริต  การปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการ  อบต.เฉลียง  เคลื่อนที่ 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เปน็หน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน  และมีเปูาหมาย
ใหม้ีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น  เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และเป็นการใหบ้ริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการ  อบต.เฉลียง  เคล่ือนท่ี  เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบา้ง  และให้บริการงานด้านต่างๆ  ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี 
อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน  โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจ าเป็นต้อง
คิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด  เพื่อใหป้ระชาชนเดือดร้อนน้อยท่ีสุด  รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ  ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.2  เพื่อรับทราบปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  และจะได้แกไ้ขปัญหาได้อยา่งถูกต้อง
หรือน ามาเป็นขอ้มูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.3  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เปูาหมาย / ผลลัพธ ์

น าบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล  ออกไปใหบ้ริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมด  ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ก าหนดใหอ้อก  อบต.เคล่ือนท่ี  ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน   ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง  โดยแบ่งตามเขตแต่ละหมู่บ้าน 
 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย  เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงท้ังหมด 
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4. ก าหนดสถานท่ี  วัน  เวลาในการออกให้บริการเคล่ือนท่ี   
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดการจัดท าโครงการ  อบต.เคล่ือนท่ี  พร้อมกับการท าประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

ในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน  2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์

10.1  มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ  ได้รับบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียงอยา่งท่ัวถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดย
มีเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลรว่มรับฟัง  ท้ังในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และความต้องการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
หมวด  1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  7  (2)  และขอ้  9  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น  เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  โดยส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็น  ในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  และ
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ใหส้อดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมหมู่บ้าน   
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ก าหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 
 
4. เปูาหมาย / ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  บางต าแหน่งในปจัจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  2  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  ก าหนด  ในวันท่ี 2 มีนาคม  2561  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียง  จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง  ภายใน  17 
มีนาคม  2561  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2558  หมวด 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  7(2)  และขอ้  9  ท่ีก าหนด 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  อบต.  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเฉลียง  เพื่อเปน็องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง  และร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส  สุจริต  และใหค้วามส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายท่ีค่อนขา้งใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าใหป้ระชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  ต่อการกระจายอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จึงได้จัดท าโครงการ  
อบต.สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  2561  ขึ้น  เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเปน็ไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน   โปร่งใส  และตรวจสอบได้  เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ใหก้ับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
อีกทางหนึ่งด้วย 
 
4. เปูาหมาย 

ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  
 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
5.2  แต่งต้ังคณะท างาน 
5.3  วางแผนก าหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  การฝึกอบรม  พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน  เวลา  ท่ีก าหนด 

 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี  (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 
 
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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9. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชน  และหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
               ก าหนด 
 

โครงการจัดท ารายงานการคบคุมภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ารายงานการคบคุมภายใน  
 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.
2544  ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
          ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงทุก
ปี 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
          2.  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
          3.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
 
4.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
          1.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          2.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 
9.  ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หน่วยงานใหญ่อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าใหญ่ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบของหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี   และการปฏิบัติใหญ่
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
และการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความ
เส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาใหญ่ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่
เสมอองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อใหญ่การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุมคาม โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

3.2 เพื่อใหญ่มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อใหบุ้คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
4. เปูาหมาย 
เพื่อใหก้ารควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่ง
จะท าใหก้ารปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อใหญ่การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ใหญ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 

6. สถานที่ / ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน /ทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประหยัด และคุมค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตามช่องทาง 
      ที่สามารถด าเนินการได้ 
 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แกป่ระชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รปัชันมีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหญ่เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุมค่าและเปิดโอกาสใหญ่ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการตอ้งท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

 
4. เปูาหมาย / ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปดิเผยเพื่อใหญ่ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล ภายในเกา้สิบวันนับแต่วันส้ินปี  และ
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้บริการ 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการด าเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเขา้ใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย กอ่ใหเ้กิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลใหญ่การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปญัหาดังกล่าวข้างตน จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเขา้ใจมิใหญ่ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  เรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตามมาตรา 103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหผู้้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   เพิ่มพูนความรู้  ความเขา้ใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

3.2 เพื่อใหผู้้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพื่อใหผู้้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีความรู้  ความเขา้ใจ  มิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  และประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4  เพื่อใหผู้้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีความรู้  ความเขา้ใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตามมาตรา 
103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. เปูาหมาย / ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จ านวน  4  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง  จ านวน  24  คน  รวม  28  คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการ / แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์  โครงการ  วัน  เวลา  และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมใหค้วามรู้โดยวิทยากร  พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000 บาท 
 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ ์

10.1  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้เพิ่มพูนความรู้  ความเขา้ใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 

10.2 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

10.3 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีความรู้  ความเข้าใจ  มิใหด้ าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตามมาตรา  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  มีความรู้  ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตามมาตรา  103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวขอ้งกับหลาย
องค์ประกอบ  และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  อันได้แก ่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง  เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ใหม้ีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร  และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภา
ท้องถิ่น  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเขม้แข็งในการใช้อ านาจ  
หรือปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้กิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

3.2  เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.3  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

 
4. เปูาหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จ านวน  24  คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เช่น 
- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  รว่มกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  จ านวน  2  คน 
- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  จ านวน  24  คน 
- แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จ านวน  1  ศูนย์  รวม  2  คน 
6.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าขอ้มูลแจ้งในท่ี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
10. ผลลัพธ ์
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติท่ีดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วน  เพื่อต่อต้าน 
     การทุจริต 

กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปญัหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ  ใหเ้กิดการเฝูาระวัง  ปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นใหทุ้กภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  และมีส่วนร่วมในการปอูงกนัและปราบปรามการทุจริต 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 
4. เปูาหมาย / ผลผลิต 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลเฉลียง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข ์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
5,000  บาท 

 
9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

10.1  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2  น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

เร่ือง  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ๔  ป ี
ประจ าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------------ 
      ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”   และ
นโยบายของรัฐบาล  ข้อท่ี  10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ   และ
ตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น  
เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้แล้ว
เสร็จภายในเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๐ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต  ๔  ปี  ประจ าป ี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ต่อไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
           (ลงช่ือ)      
                     ( นายวิเชียร   วัฒนาประชากุล) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ที่  ๒๐๖ / ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  

------------------------------------------------------ 
     ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งมุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   และนโยบายของรัฐบาล  ข้อที่  ๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ  และตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการน้ัน  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   จึงมีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเฉลียง  ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี 
 ๑. นายวิเชียร   วัฒนาประชากุล   นายก อบต.   ประธานคณะท างาน 
 ๒. นางปิ่นมณี   ลาดกระโทก          รองนายก  อบต.   รองประธานคณะท างาน
 ๓. นายจรัญ     วิงกระโทก            ประธานสภา อบต.   คณะท างาน 
 ๔. นางสาวชุดาภา   สังฆะมณี       ปลัด อบต.   คณะท างาน 
 ๕. นายธวัชชัย   ฉกรรจ์ศิลป์   รองปลัด  อบต.   คณะท างาน 
 ๖. นางสาวปริตรา   อิ่มกระโทก     ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
 ๗. นายชาญชัย   ทองดอนน้อย      ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
 ๘. นายณรงค์     ทิพยอนันต์กุล   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   คณะท างาน 
 ๙. นายสุพจน์     เล็กสิงโต   นักวิชาการตรวจสอบภายใน  คณะท างาน 
 ๑๐. นางสาวสมิตรา  รอดกระโทก  หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน/เลขานุการ             
 ๑๑. นายชัยภัทร  โนนกระโทก     เจ้าพนักงานธุรการ           คณะท างาน/
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
๑.  ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิด  ในการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต 
๒.  วางแผน  จัดท า  ทบทวน  และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

      ๓.  ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      ๔. จัดท ารายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ๕.  หน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นควรเพ่ิมเติม  ตามความเหมาะสมกับสภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ 
 

               ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  ๑๖   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

     (ลงชื่อ)   
                 ( นายวิเชียร   วัฒนาประชากุล) 
                                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 



 
 


