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บทนํา 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตามี
วัตถุประสงคเพื่อตองการบงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและ
การปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน            
มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในสวนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจําแนกเปน 7 ประเภท 
ดังน้ี 
  (1)  การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (2)  สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
  สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาสามารถสรุป
เปนประเด็นได ดังน้ี 
  (1)  โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ทําใหเกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน
ข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลาน้ี 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มข้ึน 
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  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากน้ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วาน้ี ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา สวนหน่ึงไมเปนไปเพื่อกอใหเกดิประโยชนสขุ
แกประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาบางสวนมี
พฤติการณสอไปในทางที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปญหาที่พบในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาตามสื่อสิ่ งพิมพ หรือสื่ อ
ประชาสัมพันธ     จะพบวาภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตามีการทุจริตคอรัปช่ันเปนจํานวน
มาก และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตาตามมา 

 ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเช่ือมั่นใหกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การ
ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย คณะ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตลอดจน
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาทุกๆตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาว
โดยสรุป หากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและ
ประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาอยางแนนอน 

 
 
 

  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประเภทหน่ึง ที่มักถูกมองจากสังคมภายนอกวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปช่ัน
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และมักจะปรากฏขาวการทุจริตของ อปท.ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งสงผลสะเทือนตอ
กระแสการกระจายอํานาจและความศรัทราตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของ
ประเทศเรื่องการทุจริตคอรัปช่ันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ัน        
( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดย
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT ) พบวา ผล คะแนนของประเทศไทย
ระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 
จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ  สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง ( Vertical Relation) หรือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยกําหนด
วิสัยทัศน (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต )  มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทจุริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทจุริตเชิงรกุ 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2561 -2564 )  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืน จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2564 ) เพื่อ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ 
ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1. เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา ใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกัน

และปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
2. เพื่อสงเสรมิ/เสรมิสรางใหบุคลากร ขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3. เพื่อสงเสรมิบทบาทการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสรมิสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 
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4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทจุริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทาทัน รวมคิดการปองกันการทจุริต โดยมีการพฒันาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตอยางทั่วถึง 

6. เพื่อสงเสรมิบทบาทการมสีวนรวม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปาหมาย 
1. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตลอดจนประชาชน 

มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย 
2. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีระบบการปฏิบัติงานแผนงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถปองกัน

ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเย่ียงอยาง 

3. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
6. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติ

หรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

     1.  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

     2.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

     3.  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ  

    4.  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกัน
การทุจริต 

    5. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่มีความ
เขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

สวนท่ี 2 
************************* 



๗ 
 

Action Plan  For Zero Tolerance & Clean Thailand   :: องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ::   

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

1. การสราง

สังคมที่ไมทนตอ

การทุจริต 

 

 

 

1.1 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนักแก

บุคลากรทั้ง

ขาราชการ

การเมืองฝายสภา

ทองถิ่น และฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

1.1.1  กิจกรรมประชุม

ประจําเดือน พนักงานสวนตําบล  

1.1.2   กิจกรรมอบรมจริยธรรม

คุณธรรมพนักงานสวนตําบล 

1.1.3 โครงการประชุม

ประชาคมระดับตําบล 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักใน
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อํานาจหนาที่ให
บังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน
ในทองถิ่น 
 

 1.2.1 กิจกรรมตอตานการ
ทุจริต และการใหความรูความ
เขาใจพรอมประการเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของประชาชน
ตําบลเมืองเตา 
 
1.2.2 โครงการประชุมเวที
ประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
 
1.2.3 โครงการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 

 

20,000 

 

100,000 

- 

 

 

20,000 

 

100,000 

- 

 

 

20,000 

 

100,000 

- 

 

 

20,000 

 

100,000 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 โครงการเขาคายวิชา

การศึกษา 

1.3.2 กิจกรรมตอตานการทุจริต 

และการใหความรูความเขาใจ

พรอมประการเจตจํานงตอตาน

การทุจริตของประชาชนตําบล

เมืองเตา 

1.3.3 กิจกรรมจิตอาเมืองเตา
รวมชวยเหลือและพัฒนาหมูบาน  

50,000 

 

- 

 

 

- 

50,000 

 

- 

 

 

- 

50,000 

 

- 

 

 

- 

50,000 

 

- 

 

 

- 

 

มิติที่ 1 รวม  จํานวน 5 กจิกรรม 
  จํานวน 4 โครงการ 

170,000 170,000 170,000 170,000  

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
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2. การบริหาร

ราชการเพ่ือปองกัน

การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหาร 

2.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

- - - -  

 2.2.1 
สรางความโปรงใสใน

การบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามหลัก

คุณธรรม ทั้งในเร่ือง

การบรรจุแตงตั้ง 

โยกยาย โอน เลื่อน

ตําแหนง/เงินเดือน 

และการมอบหมาย

งาน 

2 . 2 . 1  กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง
ประ เมิ นผลกา รป ฏิบัติ ง า น ,

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

- - - -  

 

 

2.2.2 สรางความ
โปรงใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การ
ใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยดึถือ
และปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑที่
เก่ียวของอยาง
เครงครัด 

2.2.1   มาตรการเปดเผยราคา
ก ล า ง เ ว็ ป ไ ซ ต ห น ว ย ง า น  ,

กรมบัญชีกลาง ,ระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 2.2.3 สรางความ
โปรงใสในการ
ใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 
เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชน
โดยทดัเทียมกันและ
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

2.2.3 มาตรการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- - - -  

 

 

 

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

2.3.1  มาตรการลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

  

- 

 

 

- 

 

  

- 

 

 

- 

 

  

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมาย
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มาตรการ เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.3 
ม า ต ร ก า ร
กา ร ใช ดุ ล ย
พินิจและใช
อํานาจหนาที่
ใ ห เ ป น ไ ป
ตามหลักการ
บ ริ ห า ร
กิ จ ก า ร
บานเมืองที่ด ี

2.3.1 การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา

การดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เก่ียวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ 

ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.3.1 กิจกรรม

จัดทําบอรด

ประชาสัมพันธ

กําหนดงานบริการ

และระบุขั้นตอนและ

กําหนดเวลาขั้นตอน

การรับบริการแก

ประชาชน ณ 

องคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา 

2.3.2.1  
มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

2.3.2.2    

มาตรการออกคําสั่ง

มอบหมายอํานาจ

ของ นายก อบต. 

ปลัด อบต. และ

หัวหนาสวนราชการ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการ

ดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ 

2.4.1 โครงการเชิด

ชูเกียรติพนักงานสวน

ตําบลและพนักงาน

จางขององคการ

บริหารสวนตําบลผูมี

คุณธรรมและ

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและ

ใหบริการประชาชน

ดีเดน 

2.4.2 กิจกรรมเชิด

ชูเกียรติบุคคล

ประสานงานใหความ

รวมมืองานราชการ

ดีเดน 

 

2.4.3 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100,000.- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100,000.- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100,000- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100,000- 
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โครงการพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ

จัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 

2.5.1(2) กิจกรรม
การจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ 
อบต.เมืองเตา 

2.5.2 (1) มาตรการ 
แตงตัง้ผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

มิติที่ 2 รวม จํานวน  2 โครงการ 
         5  กิจกรรม 
         7  มาตรการ 

100,000 100,000 100,000 100,000  

3. การ

สงเสริม

บทบาทและ

การมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน 

 

 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่

เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน

รวมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) 
กิจกรรม การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย
ขอมลูขาวสารของ 
อบต.เมืองเตา 

 
3.1.2 (1) มาตรการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารดาน การ
จัดซ้ือ –จัดจาง 
3.1.2 (2) มาตรการ
เปดเผยราคา
กลางเว็ปไซต
หนวยงาน ,
กรมบัญชีกลาง,ระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 

3.1.3 (1) กิจกรรม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเขา
รับบริการขอมูล
ขาวสารตาม พ.ร.บ.
ขาวสาร พ.ศ.2540 
สําหรับประชาชน 
 
 
 

3.1.3 (2) มาตรการ
ปดประกาศ
ประชาสัมพันธขอมูล

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

 

 

3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

3.3.1  มาตรการแตงตั้งเปน
กรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
3.3.2 มาตรการแตงตัง้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

มิติที่ 3 รวม จํานวน  1  โครงการ 
        3 กิจกรรม 

         5 มาตรการ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

4. การ

เสริมสรางและ

ปรับปรุงกลไกใน

การตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคมุภายใน
ตามทีค่ณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 

4.1.1 (1) โครงการจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน  

 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

ขาวสาร ณ องคการ
บริหารสวนตําบล
เมืองเตา และ
หนวยงานอ่ืนๆ 

 

 

 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนอง
เร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 (1) 

โครงการประชุมเวที

ประชาคมหมูบาน

เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 

3.2.2 กิ จกรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ 
ขอมูลขาวสารประจํา
ตําบล     รับเ ร่ือง
รองเรียนรองทุกข ณ 
เ ว็ ป ไ ซ ต อ ง ค ก า ร
บริหา รส ว นตํ า บล
เ มื อ ง เ ต า  เ บ อ ร
โ ท ร ศั พ ท  0 4 3 -
9 9 2 2 3 8  แ ล ะ
ศูนยบ ริ กา รขอมู ล
ขาวสารประจําตําบล 
 

 3.2.3 มาตรการ
บริหารขอยุติและ
รายงานการตดิตาม

ผลการรองเรียนรอง

ทุกข 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1 กิจกรรมการจัดทําการ

สํารวจความพึงพอใจ 4 ดาน 

4.2.2 (1) มาตรการบริการ

เผยแพรขอมูลขาวสาร 

4.2.2 (3) โครงการประชุมเวที
ประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 

20,000 

- 

 

- 

20,000 

- 

 

- 

20,000 

- 

 

- 

20,000 

- 

 

- 

 

 

 

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1 โครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีสวน

รวมในการปฏิบัติงานขอสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาค

สวนเพ่ือตอตานการ

ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติดปาย

ประชาสัมพันธ 

4.4.1(2) กิจกรรมการตดิปาย

ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุ

รจิต ณ ศาลาประชาคมหมูบาน 

10,000 

 

10,000 

10,000 

 

10,000 

10,000 

 

10,000 

10,000 

 

10,000 

  

 

 

มิติที่ 4 รวม จํานวน  3  โครงการ 
          5 กิจกรรม 
          1 มาตรการ 

40,000 40,000 40,000 40,000  

 
 

                                  เห็นชอบอนุมัติ วันที่ 27  กุมภาพันธ 2561 
 

 
                                                                   ( นายกองเกียรติ พวงศรเีคน) 
          รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา รักษาราชการแทน 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ปฏิบัติหนาที่  

                                       นายกองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
กิจกรรมประชุมประจําเดือน 

1. ชื่อกิจกรรม  :  การประชุมประจําเดือน  
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2.  หลักการและเหตุผล 
          ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ซึ่งเปนตําบลที่มีขนาดกลาง มีจํานวน 26 
หมูบาน ประชากร 8,009 คน 2,014 ครัวเรือน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา เปน
หลัก พื้นที่การปกครองขององคการบริหารสวนตําบล  76 ตารางเมตร และมีพื้นที่ตองการพัฒนาหลาย
ประเภท ทั้งทางดาน โครงสรางพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ สงเสริมสุขภาพ รักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ ซึ่งมีพนักงานสวน
ตําบลไดมีความรับผิดชอบในแตละแผนงาน ตามโครงการพัฒนาสี่ป ขององคการบริหารสวนตําบลน้ัน มีความ
จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการดําเนินการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อ ติดตามและประเมินผลความคืบหนาของโครงการ
ในแตละแผนงาน เพื่อความสรางความสามัคคี มาตรฐาน ความโปรงใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได 
เพื่อขจัดการทุจริต สงเสริมสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ในองคกรปรับความเขาใจและ
เสนอแนวทางแกไข ซึ่งผูประชุมทุกทานสามารถเสนอปญหา แนวทางแกไข ในสวนที่ตองการปรับปรุงและ
พัฒนาน้ัน และเพื่อดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาหมูบาน เสริมสรางความย่ังยืนแกประชากร   
 

          ดังน้ัน เพื่อเปนการพัฒนาอยางเน่ืองใหดําเนินการทุกเดือนของปงบประมาณ  
 
3.  วัตถุประสงค 
          1.  เพื่อติดตามและประเมินผลความกาวหนาของโครงการ กิจกรรม ฯลฯ ที่ไดรับผิดชอบ ขององคกร
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  
          2.  เพื่อสามารถแกไข พัฒนาโครงการที่ไดรับผิดชอบใหมีประสิทธ์ิภาพมากย่ิงข้ึน  
          3.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลความกาวหนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
          4. เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีจริยธรรมและคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต  
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
          พนักงานสวนตําบลเมืองเตาทุกคน 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  จัดประชุมประจําเดือน  
           

7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
          ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ อํานาจหนาที่ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยตอหนาที่ของตนเอง มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน สามารถรายงานและตรวจสอบ
ไดตลอดเวลา 
 

กิจกรรมอบรมจริยธรรมคุณธรรมพนักงานสวนตําบล 
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1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมอบรมจริยธรรมคุณธรรมพนักงานสวนตําบล   

2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา   

 เน่ืองดวยสังคมในสมัยปจจุบันซึ่งเปนสังคมแหงยุคเทคโนโลยี ความทันสมัยและสิ่งย่ัวยวนใจชวนให

หลงใหล ทําใหคนสมัยน้ีอยากลอง อยากรู อยากดู อยากเห็น อยากทําและอยากเปน โดยไมคํานึงถึงเรื่องความ

ปลอดภัยของตนเอง อีกทั้งยังขาดความคิด ใครครวญใหดี ในการตัดสินใจที่กระทําอะไรลงไป ปญหาที่พบมาก

ที่สุดในปจจุบันเกิดจาก การขาดศีลธรรมและจริยธรรมในสงคม ไดกลายเปนปญหาสังคมอยูในปจจุบัน แตเพื่อ

เปนการปองกัน และเสริมสรางจริยธรรมคุณธรรมใหแกพนักงานสวนตําบล หรือประชาชนทั่วไป จึงเปนหนาที่

ของทุกฝายที่จะกระทําตัวใหเปนตัวอยางในการปฏิบัติตนและดําเนินชีวิต และเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมให

เกิดข้ึนในใจ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จัดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมคุณธรรมแกพนักงานสวน

ตําบล และประชาชนผูมีความสนใจตองการพัฒนาตนเอง เพื่อปลูกฝงทางดานจิตใจ โดยใหมีความคิดอาศัย

ธรรมะข้ันพื้นฐาน มุงเนนธรรมะที่จะตองใชในชีวิตประจําวัน พนักงานสวนตําบลเมืองเตา  มีระเบียบวินัย 

ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเองได สามารถพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต  

3.  วัตถุประสงค   

 ๑.  เพื่อใหพนักงานสวนตําบลตระหนักคุณจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของตน   
 ๒.  เพื่อใหพนักงานสวนตําบลสามารถนําความรูความเขาใจเผยแพรแกบุคคลอื่นได  
 3.  เพื่อใหพนักงานสวนตําบลมีการเรียนรูแนวทางการปฏิบติัตามแนวทางพุทธศาสนา และปฏิบัติตาม               

               หลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
 ๕.  เพื่อใหพนักงานสวนตําบลนําเอาหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึน
เองได 
4.  เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบล ทั้งหมด  จํานวน  50  คน  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 5.1  จัดทํากิจกรรมเพื่อขออนุมัติ 
 5.2   ประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3  ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4   สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

 

 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑.  พนักงานสวนตําบลตระหนักคุณจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของ 
 ๒.  พนักงานสวนตําบลสามารถนําความรูความเขาใจเผยแพรแกบุคคลอื่นได 
 ๓.  พนักงานสวนตําบล หางไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.  เพื่อใหพนักงานสวนตําบลมีการเรียนรูแนวทางการปฏิบติัตามแนวทางพุทธศาสนา และปฏิบัติตาม               

               หลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
         ๕.  เพื่อใหพนักงานสวนตําบลนําเอาหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
เองได 
 

โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

          เน่ืองดวยปจจุบันตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ไดใหความสําคัญตอการ

กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ ตามหมวด 14 ซึ่งวาดวยการปกครอง

ทองถ่ิน  การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือการมีสวนรวมของราษฎรในทองถ่ิน  ตาม

มาตรา 281 – 290 บัญญัติใหทองถ่ินมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงาน

บุคคลการเงินและการคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ไดแจงในขางตน  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลาย

ฉบับที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองทองถ่ิน เชน มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) 

แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน

ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ



๑๖ 
 

Action Plan  For Zero Tolerance & Clean Thailand   :: องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ::   

ประชาชน ตลอดจนการส ง เสริมการมีส วนรวมของราษฎรในการพัฒนาทอง ถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  57 (1) (6) มาตรา 66  มาตรา 67 (3) (6) แหง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

ประกอบกับความในมาตรา 16(10) (19)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการตองเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการ

และประโยชนของประชาชน 

  ดังน้ัน  งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา    

จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล วิเคราะหสภาพปญหาในหมูบาน  

และชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจไดมีสวนรวมในการบริหารราชการอีกทาง

หน่ึงดวย เพื่อชวยการลดปญหาและปองกันผลประโยชนทับซอน 

3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อการบรหิารจัดการเปนไปตามแบบการมีสวนรวมของประชาชน  โปรงใสตรวจสอบได 

 2.  เพื่อเผยแพรความรูใหกับประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          3.  เพื่อรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการพฒันาทองถ่ินของประชาชน  แลวนํามาปรับใชใหการ

บรหิารงานเปนไปตามความตองการของประชาชน  ตามกฎหมายการกระจายอํานาจที่องคการบรหิารสวน

ตําบลพงึกระทําได 

 4. เพื่อชวยการลดปญหาและปองกันผลประโยชนทบัซอน 

 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตตําบลเมอืงเตา จํานวน 26  หมูบาน 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          เขตพื้นที่ใน องคการบรหิารสวนตําบลเมอืงเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ  
          6.2  ประสานชุมชน ทั้ง 26 หมูบาน  
          6.3  จัดทําเวทีประชาคม ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน  วิธีการข้ันตอนการจัดทําแผนชุมชน เพื่อใหรับ  

                 ฟงความคิดเห็น และความตองการของประชาชน  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
          20,000  บาท 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในตําบล 
          2.  ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมมือแกไขปญหาของชุมชน 
          3.  ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4.  ลดปญหาและปองกันผลประโยชนทบัซอน 

 

กิจกรรมตอตานการทุจริต และการใหความรูความเขาใจพรอมประการเจตจํานงตอตานการทุจริต
ของประชาชนตําบลเมืองเตา 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมตอตานการทุจริต และการใหความรูความเขาใจพรอมประการเจตจํานงตอตาน
การทุจริตของประชาชนตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก

ภาคสวนในสังคมและชุมชน หมูบาน จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวม

เปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาค

สวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1  ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2  ปดประกาศประชาสัมพันธ   
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 6.3  จัดใหเจาหนาที่ออกพื้นที่ใหความรู ความเขาใจ เฝาระวังและสรางเครือขายในการขับเคลื่อน 
ปองกันการทุจริต   
 6.3  จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4  บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5  เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 
 

โครงการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจหรือการขาดจิตสํานึกจิตสาธารณะ การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา

หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทางจริยธรรม เพื่อคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) สราง

จิตสํานึกสาธารณะใหแกประชาชน เพื่อลดปญหาความขัดแยงและสามารถขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการตางๆที่

เปนของสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ และลดปญหาความขัดแยงกับชุมชน ใหเกิดความเขาใจและมีจิตสาธารณะ

ย่ิงข้ึน 

 “ ผลประโยชนทับซอน ” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ

ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน

สวนรวม ผลประโยชน  ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แต
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รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน

องคกรตางๆ หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทาน

หรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ

ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกประชาชนผานเวทีประชาคมหมูบาน  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได

จัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกประชาชน พนักงานสวนตําบล เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน 

 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

 3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตามีจิตสํานึก 

คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลให

หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปช่ัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 

 ประชาชน ทั้ง  26 หมูบาน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

6. วิธีการดําเนินการ 

      จัดโครงการประชุมเวทปีระชาคมหมูบานเพือ่รบัฟงความคิดเห็นของประชาชน 
      ใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564 ) 
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8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนและ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 

 ประชาชน และพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน สามารถแสดงความคิดเห็นในการปองกัน  

 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนา และมีมูลคาการสังคมที่เปลี่ยนไป ประชาชนสวนมากมีความสนใจ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดําเนินชีวิตบนความสะดวกสบาย ทันสมัย และขาดการตระหนักถึงคุณประโยชนใน

การดําเนินชีวิตซึ่งสงผลกระทบตอการใชชีวิตอยางย่ิงเห็นไดจาก ประชาชนบางกลุมมีหน้ีบัตรเครดิต หน้ีนอก

ระบบ จํานวนมาก ประชาชนจึงมีความด้ินรนและหาทางออกที่ไมถูกตองเกิดเปนปญหาทางสังคม เชน การ

ขโมย การเปนมิจฉาชีพในรูปแบบตางๆ คุณภาพชีวิตตกตํ่าย่ิงข้ึน ทั้งรางกาย และจิตใน สังคม องคการบริหาร

สวนตําบลเมืองเตา เห็นถึงความสําคัญในเรื่องการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับประชาชน ใหมเีวลา

คิดทบทวน พัฒนาตนเอง และหลีกหนีจากสังคมวัตถุ และโดยพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ตําบลเมืองเตาไดมี

ความรูพื้นฐานในเรื่องการเกษตร เพราะมีพื้นที่เหมาะแกการทํานา และปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ องคการบริหาร

สวนตําบลเมืองเตา จึงดําเนินการจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ พรอม มอบเกียรติคุณ เชิดชูบุคคล

ตนแบบ ในเรื่องการใชชีวิตแบบพอเพียง เพื่อเปนขวัญและกําลังใจตอไป จึงไดรวมกันจัดต้ังโครงการน้ีข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.2 เพื่อตอยอดความรูความสามารถของประชาชนในเรื่องเศรษฐกจิพอเพียง 

 3.3 เพื่อประชาชนสามารถดํารงชีวิตประจําวันบนฐานความพอเพียงไดอยางดี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1   ประชาชน 26 หมูบานใน พื้นที่ตําบลเมืองเตา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ข้ันเตรียมการ 

  - มีการวางแผนการใหความรู จัดต้ังทีมงานที่เปนผูประสาน 

  - ประสานหมูบาน เพื่อเตรียมการประกวดสวนเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือน เพื่อสรางแรงจูงใจ 

  - ติดตามผูเขาประกวดสวนเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือน 

 6.2 ข้ันปฏิบัติ 

  - จัดโครงการ เปดโครงการ จัดซุมขายสินคาชุมชน 

  - ดําเนินประกาศผลผูชนะเลิศประกวดสวนเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 100,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนที่รวมโครงการมีความรูและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
 10.2 ประชาชนสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
 10.3 สามารถสรางอาชีพ แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีรายไดในครัวเรือน 
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โครงการเขาคายวิชาการศึกษา ประจําป 

   องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา  รวมกับ สถานศึกษาในพื้นที ่

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

 

๑.  ช่ือโครงการ  โครงการเขาคายวิชาการศึกษา  ประจําป    

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 

๒๕๕๒  สวนที่ ๓ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๖ – ๖๗ ขอ (๕) สงเสริมการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม และขอ (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เ ด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ               

ประกอบกับคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ ไดมีนโยบายจัดใหมีการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานของนักเรียนแตละโรงเรียนและเปน

การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน แตละชวงช้ัน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดใฝรูใฝเรียน และเด็กบางคนยัง

ขาดความมั่นใจในการที่จะอยูรวมกันกับผูอื่น และขาดโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรมที่ทําเปนกลุมหรือเปนทมี เพือ่

ปองกันปญหายาเสพติดในวัยรุน เพื่อเปนการสงเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่วางไวตาม

พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดจัดใหมีโครงการเขา

คายวิชาการศึกษา ประจําป   ข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

  ๓.๑  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรบัประสบการณใหมๆ 

๓.๒  เพื่อใหเด็กรูจักการมสีวนรวมกบัผูอื่น 

๓.๓  เพื่อใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

๓.๔  เพื่อใหเด็กไดเช่ือมความสมัพันธที่ดีตอกัน มีความรกัความสามคัคีกันในหมูคณะ 

๔.  เปาหมาย 

  เด็กในพื้นที่องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา ทั้ง ๕ โรงเรยีน  จํานวน  ๒๔๓  คน 

๕.  วิธีดําเนินการ 

  ๕.๑ ประชุมคณะครูทั้ง ๕ แหง รวมกับหัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

  ๕.๒  แบงหนาทีพ่รอมมอบหมายการปฏิบัติงาน  
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   ๕.๓  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๕.๔  จัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ ฯ 

  ๕.๕  ประเมินผลโครงการ 

  ๕.๖  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

๖.  กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

  ๖.๑  แบงกลุมนักเรียนประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

  ๖.๒  นักเรียนแตละกลุมเขาประจําฐานตัวเอง มี ๕ ฐาน แตละฐานมีวิทยากรใหความรู 

ฐานที่ ๑ ใหความรูเกี่ยวกบัวิชาคณิตศาสตร (คณิตคิดเร็ว)   ฐานน้ีจะทําใหเด็กแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ทํา

ใหชอบวิชาคณิตศาสตร เพราะเด็กสวนมากไมชอบวิชาคณิตศาสตร 

ฐานที่ ๒ ใหความรูในการเปนผูนํา (ฐานน้ีฝกใหเด็กกลาแสดงออกตอหนาเพือ่นและตอหนาสาธารณชนเพื่อสราง

ความมั่นใจ)  

ฐานที่ ๓ ใหความรูเกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม การไมทนตอการทจุริต (ฐานน้ีฝกเด็กใหใหมีกริิยามารยาทใหมี

จิตใจที่ดี ไมกระดางกระเด่ือง) 

ฐานที่ ๔ การเลนเกมสการศึกษา (เกมสน้ีจะทําใหเด็กไดเลนดวยกัน ไดเช่ือมความสัมพันธตอกัน ไดแลกเปลี่ยน

ประสบการณ)    

ฐานที่ ๕ เรียนรูเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติด (ฐานน้ีจะมีวิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับภัยของสิ่งเสพติดและ

การปองกัน) 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ี 

  วันที่  ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑   ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 

๗.  งบประมาณ 

  งบประมาณจากองคการบรหิารสวนตําบลเมอืงเตา  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                  หมวด

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชสอย ประเภทรายจายเกีย่วเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายอื่น ๆ แผนงานการศึกษา  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  

งบดําเนินการ เปนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท โดยแยกเปนคาใชจาย  ดังน้ี 

๑.  คาจางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ   เปนเงิน       ๑,๕๐๐    บาท 

๒.  คาเหมาจัดเตรียมสถานที่งานพิธีเปด   เปนเงิน       ๒,๙๐๐    บาท 
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๓. คาจางเหมาอาหารและนํ้าด่ืมและอาหารวางสําหรบัเด็ก จํานวน ๒๒๘ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท 

     จํานวน ๒ วัน (อาหารกลางวัน และอาหารวาง ๒ มื้อ)  เปนเงิน      ๔๕,๖๐๐   บาท 

     รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐     บาท 

หมายเหตุ      คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได 

๘.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

   องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 

   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 

  โรงเรียนบานเมืองเตา 

  โรงเรียนบานหนองฮ ี

  โรงเรียนโนนจานวิทยา 

 โรงเรียนบานโนนบอ 

๙.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๙.๑  เด็กและเยาวชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรบัประสบการณใหม ไมทนตอการทจุริต สรางเครือขาย

เยาวชนแจงเบาะแสและการทนตอการทจุริต ๆ 

๙.๒  เด็กรูจกัการมีสวนรวมกับผูอื่น 

  ๙.๓  ใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

๙.๔  ใหเด็กไดเช่ือมความสมัพันธที่ดีตอกัน มีความรกัความสามัคคีกันในหมูคณะ 

 

กิจกรรมจิตอาเมืองเตารวมชวยเหลือและพัฒนาหมูบาน 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจิตอาเมืองเตารวมชวยเหลือและพัฒนาหมูบาน  

2. หลักการและเหตุผล 

พื้นที่ตําบลเมืองเตามีพื้นที่กวางขวางครอบคลุมพื้นที่ 76 ตารางกิโลเมตร ชุมชน หมูบานสวนใหญมี

ครัวเรือนในพื้นที่ติดกัน ทําใหทางสาธารณะประโยชนแคบลง ยากตอการพัฒนาในเรื่องทางระบายนํ้าเสีย การ

บริหารการจัดเก็บขยะในครัวเรือน เพราะประชาชนสวนใหญจะดําเนินการจัดการขยะในครัวเรือนเอง ซึ่ง
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตามีบอขยะไวรองรับการทําลายขยะจากครัวเรือนของประชาชน ใน

ขณะเดียวกัน ตําบลเมืองเตามีพืน้ที่สาธารณะประโยชน เชน ศาลเจาพอศรีนครเตา ศาลเจาพอศรีสงคราม มี 

แหลงนํ้าจํานวนมากโดยภูมิศาสตรของตําบลเมืองเตา จะมีหนองนํ้า สระนํ้าลอมรอบ เปนภูมิศาสตรโบราณ และ

มีพืชนํ้า วัชพืชตาง ๆ เศษขยะตางๆที่เกิดจากกิจกรรมของหมูบาน จํานวนมาก ประกอบกับประชาชนในหมูบานมี

จิตอาสา อีกทั้งสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงหวงใยและทรงคํานึงถึงความอยูดีมีสุขของประชาชนทรงเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของจิตอาสาที่จะชวยพัฒนาชาติบานเมือง องคการบริหารสวนตําบลรวมกับอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

จัดต้ังกลุมจิตอาสา ตําบลเมืองเตา เพื่อชวยพัฒนาหมูบานในดานตางๆ เชน ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

ประโยชน แหลงนํ้า ถนน งานจิตอาสาอื่นๆ เพื่อสรางความรักละความสามัคคีในหมูบานและใหความรวมมือกับ

หนวยงานอื่นๆ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาเมืองเตารวมชวยเหลือและพัฒนา

หมูบาน ข้ึน ประจําทุกเดือน   

3. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหประชาชนแสดงออกถึงจิตอาสาในตนเอง 
       2.2 เพื่อสงเสรมิพฒันาหมูบานใหดี มีแวดลอมที่ดีย่ิงข้ึน 
      2.3 เพื่อสรางแความสามัคคีในหมูคณะ ทุกหมูบาน รวมแรงรวมใจในการพฒันาหมูบาน 

4. เปาหมาย 

 ประชาชน ทั้ง 26 หมูบาน 

5. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเพื่อรับการพจิารณาอนุมัติ 
2.  จัดทําปฏิทินจิตอาสา ประจําเดือน 

3.  แจงประสานจิตอาสารวมกิจกรรม 

4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564  

7.   หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

8.  งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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ประชาชนมีจิตสํานึกในจิตอาสาในตนเอง ในดานการบริการสาธารณะ 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ          
โดยกําหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังน้ี 
          ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
          ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
          ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
           องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและ
เปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน 
           ทั้งน้ี ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมข่ืนใจ
ใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต 
ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ิน ใหเหือดหายไป  
           ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
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บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยตอไป   
3.  วัตถุประสงค  
           เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เตาดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร 
 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทจุริตของผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา อยางนอย 
1 ฉบับ 
          4.2  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบรหิารตอสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทจุริตของผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล
เมืองเตา 
          6.2  ประชุมหนวยงาน/บุคคลทีเ่กี่ยวของ 
          6.3  จัดต้ังคณะทํางาน 
          6.4  ประชุมคณะทํางาน 
          6.5  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
          6.7  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 
          6.8  รายงานผลการดําเนินงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทจุริตของผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
            - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทจุริตของผูบรหิารตอสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
 
          ผลลัพธ 
            - การบรหิารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมอืงเตามีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
            - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
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กิจกรรมประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน  
,คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                      ,คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

                   องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาตองดําเนินการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนข้ันเงินเดือน

พนักงานสวนตําบล ขอ 8 และ ขอ 9 ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได

ดําเนินการตามขอ 5 มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งที่หน่ึงและครั้งที่สอง โดยพิจารณา

ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางานการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ

และขอควรพิจารณาอื่นๆ ของผูน้ันแลวรายงานผลการพิจารณาน้ัน พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา

ช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล” เพื่อขออนุมัติดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล   โดยใหผูบังคับบัญชาในแตละสวนดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชาตามข้ันตอน   และแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อประชุมหารือใหความเห็นประกอบการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนของการเลือนข้ันเงินเดือน เพื่อใหเกิด

การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรมเสมอภาค พรอมประกาศใหประชาชนทราบโดย

ทั่วกัน 

3.  วัตถุประสงค  
          1.  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดมาตรฐานและ    
ความเปนธรรมในการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสัง่
เลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานตําบลเพือ่ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
          2.  จัดประชุมกรรมการ 
          3.  เพื่อใหการปฏิบัติราชการมมีาตรฐาน 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          พนักงานสวนตําบล  
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
         สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
          6.2  แตงต้ังคณะกรรมการ 
          6.3  จัดใหมีการประชุมคณะทํางาน 
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          6.4  รายงาน 
          6.5  จัดทําประกาศ และติดประกาศ 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          ครั้งที่ ๑ ประเมินผลฯ งวดเดือน  ๑  ต.ค.60 - ๓๑ มี.ค. 61  เลื่อนข้ันฯ ๑ เม.ย. 61 
          ครั้งที่ ๒ ประเมินผลฯ งวดเดือน  ๑  เม.ย.61 - ๓๐ ก.ย. 61  เลื่อนข้ันฯ ๑ ต.ค. 61 
          พ.ศ.   2561 - 2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  เพื่อปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงานดาน
บุคลากร 
          2.  มีความโปรงใสตรวจสอบไดในการปฏิบัติงานดานบุคลากร 
          3.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรมเสมอภาค 
 

มาตรการเปดเผยราคากลาง 
เว็ปไซตหนวยงาน ,กรมบัญชีกลาง,ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการเปดเผยราคากลาง เว็ปไซตหนวยงาน ,กรมบัญชีกลาง,ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
                    ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ป.ป.ช. ไดแจงเวียนใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูล

รายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจางซึ่งมี

วงเงินเกินกวา หน่ึงแสนบาทตามแบบที่กําหนดไว ในระบบฐานขอมูล (เว็บไซต) ๒ แหง ไดแก ระบบฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจาง หรือในกรณีที่

หนวยงานของรฐัไมมีเว็บไซตของตนเอง ใหประกาศหนาเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่เปนตนสังกัด ตามมาตรา 

103/7 วรรคหน่ึง และมาตรา 103/8 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 255๔ ประกอบขอ ๓ และขอ ๔ ของคําสั่ง

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557    ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ความละเอียด    แจงแลว น้ัน 

เน่ืองจากมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ได
กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนาที่ติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ดังน้ัน ขอใหหนวยงานของรัฐ
รายงานการเปดเผยขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการคํานวณราคากลาง 
ในการจัดซื้อจัดจางซึ่งมีวงเงินเกินกวาหน่ึงแสนบาทของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไมวาจะเปนเงิน
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งบประมาณของหนวยงาน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใด ตามแบบที่สงมาดวย ไปยัง
สํานักงาน ป.ป.ช. ภายใน    ๑๕ วัน 
 

3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อปฏิบัติงานราชการ การจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส 
          2.  เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปรับทราบโครงการ กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
เมือง 
          3.  เพื่อประชาสัมพันธรายงานการจัดซื้อจัดจางตอ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          4.1  หัวหนาพัสดุ 
          4.2  เจาหนาที่พัสดุ 
 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา    
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  วางแผนจัดเตรียมขอมลูเพือ่ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารราคากลางของโครงการ 
          6.2  อัพโหลดขอมูลราคากลางที่ เว็ปไซตขององคการบรหิารสวนตําบล และเปดเปนสาธารณะ 
          6.3  จัดทําโครงการในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐ E-GP 
          6.4  ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          กองคลัง  องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  การจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส 
          2.  ทําใหมีผูเสนอราคาเพิ่มข้ึน 
          3.  เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเปน

กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
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กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อใหการ

ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ

ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก

ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน          

3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางรวดเรว็ 
          2.  เพื่อใหการปฏิบัติราชการมมีาตรฐาน 
          3.  เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในดานการใหบรกิารและผูทีม่าติดตอ 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดตอราชการกบัองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา  
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
          6.2  จัดใหมีการประชุมคณะทํางาน 
          6.3  จัดทําประกาศกระบวนการปรบัลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

          6.4  ดําเนินการจัดทํากจิกรรม จัดทําบอรดผังการแนวทางลดข้ันตอน ณ องคการบรหิารสวนตําบล

เมืองเตา 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          ตลอดปงบประมาณ 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          ทุกสวนราชการใน องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  ประชาชนไดรับการบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
          2.  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในดานการใหบริการ 
          3.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน ไมเลือกปฏิบัติ มีความยุติธรรมเสมอภาค 
 
 

กิจกรรมจัดทําบอรดประชาสัมพันธกําหนดงานบริการและระบุขั้นตอนและกําหนดเวลาขั้นตอนการรับ
บริการแกประชาชน ณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมจัดทําบอรดประชาสัมพันธกําหนดงานบริการและระบุขั้นตอนและกําหนดเวลา
ขั้นตอนการรับบริการแกประชาชน ณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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          ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเปน

กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ

กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อใหการ

ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ

ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก

ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน เพื่อใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน องคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตา ดําเนินการจัดทําบอรดประชาสัมพันธแนวทางกําหนดงานระบุการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบริการ

ประชาชนและรองรับบริการประชาชนไดสะดวกรวดเร็ว กระชับเวลาอัตราคาบริการตางๆอยางชัดเจน เพื่อเปน

แนวปฏิบัติเดียวกัน 

        

3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางรวดเรว็ 
          2.  เพื่อใหการปฏิบัติราชการมมีาตรฐาน 
          3.  เพื่อสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดตอราชการกบัองคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา  
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติมาตรการ 
          6.2  จัดทําบอรดประชาสัมพันธแนวทางกําหนดงานระบุการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบริการ
ประชาชน 
          6.3  จัดทําประกาศกระบวนการปรบัลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          ตลอดปงบประมาณ 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          ทุกสวนราชการใน องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  ประชาชนไดรับการบริการดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
          2.  ประชาชนสามารถเขาใจและเขารับการบริการไดถูกตอง 
          3.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 



๓๓ 
 

Action Plan  For Zero Tolerance & Clean Thailand   :: องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ::   

 
มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวน  ปลัด อบต.และหัวหนาสวนราชการ  

ตําบลเมืองเตา 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวน  ปลัด อบต.และหัวหนา

สวนราชการ ตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หน่ึงที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาที่ตาม

กฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  น้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย

อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปน

อุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน

สาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการ

ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการ

บริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   

 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี

มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
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 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

 

4. เปาหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตา  และหัวหนาสวนองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  

สั่งการ 

 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน   

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมติั อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน ก็

เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
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ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ

เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ

บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย

ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหาร  ปลัด   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    

หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งแตงต้ัง 

 6.3 สําเนาคําสั่งแตงต้ัง แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสวนสวนราชการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

           การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
ผูมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบรกิารประชาชนดีเดน ประจําป  

 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
ผูมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบรกิารประชาชนดีเดน       
ประจําป   

2. หลักการและเหตุผล  :  

 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและ 
เปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้ง
ยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังน้ัน การที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความ
เปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลดี
อยางเต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนใน
คราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร  200  ป  ดังน้ี 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของ

ตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 

   ประการที่ 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี

น้ัน 

   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวา

จะดวยเหตุประการใด 

   ประการที่ 4   คือ  การรูจักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย

ของตน  เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

   คุณธรรม  4  ประการน้ี  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกัน

แลวจะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา

ตอไปไดดังประสงคคุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญย่ิงที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและ

ลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม

นํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ 
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และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสู ตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคน  และตามประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 

ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแจงแนวทางดําเนินการเพื่อใหมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที ่
ในหนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไรพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือ

พฤติกรรมที่พึงละเวน 

2.  การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย 
การมอบโล  การประกาศเกียรติคุณ  การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากน้ีมาตรการที่ควร
ดําเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

3.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนําตัวอยางที่ดีมาช้ีใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ    
คือตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนํา ในการทํา ตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแก 
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
และการปฏิบัติราชการ การใหบริการประชาชนดีเดน     

4.  การต้ังชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหน่ึงในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนกับ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค   คือ   การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ   
เชนประกวดเจาหนาที่การมาปฏิบัติราชการ การใหบริการประชาชนดีเดน โดยใชหลักการมาปฏิบัติราชการ 

การใหบริการประชาชนดีเดน หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรเปนแนว

พิจารณาเปนตน ทั้งน้ี อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลาน้ัน เชนมีสวน

รวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหน่ึง 

6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อ 
ประเภทตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วีดิ
ทัศน เปนตน 

7.  นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน

และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ,ประกาศใชมาตรฐานการให

รางวัลและลงโทษพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและพนักงานจา องคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 3 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  และมติที่ประชุมพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล   
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ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบ

ใหจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลผูมี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และใหบริการประชาชนดีเดน เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ

ราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวา

งานหรือผลของการกระทําน้ันเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง      

 จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพื่อเสนอนายกองคการบรหิารสวนตําบลไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

3. วัตถุประสงค   :     

3.1  เพื่อการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ 

บรหิารสวนตําบลผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ การใหบริการ

ประชาชนดีเดน    

3.2  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 

3.3  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบล 

3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเอง และบคุคลรอบขาง 

3.5  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  2550  มาตรา  279 

3.6  เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  พ.ศ.  2550 

4. เปาหมาย   :     

4.1  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล                
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   

4.2  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล               
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน  ปละ  2  ครั้ง 
  4.3  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  2  ฉบับ  ( 6 เดือนตอ         1 
ฉบับ ) 

5.  วิธีการดําเนินการ   : 

5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน 

5.2  เพื่อให พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรบัทราบในโครงการและ 
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วัตถุประสงคของโครงการ 

5.3  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ 
องคการบรหิารสวนตําบลผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    
ประจําป  2560 

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของเพือ่กําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวน 
ตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลผูมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ

ใหบรกิารประชาชนดีเดน   ประจําป  สิ้นเดือนมีนาคม  , สิ้นเดือนกันยายน  

5.6  ดําเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  

           เดือนตุลาคม     กันยายน    

7.  สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

8.  งบประมาณ   

  ไมใชงบประมาณ 

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 

                     สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 

10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

  10.1  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลมีความภาคภูมิใจใน

การไดรับการเชิดชูเกียรติ 

  10.2  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลมีขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน 

11.   วิธีการประเมินผล   

  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการ

บรหิารสวนตําบล 
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กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลประสานงานใหความรวมมืองานราชการดีเดน ประจําป   

1. ชื่อโครงการ   :  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลประสานงานใหความรวมมืองานราชการดีเดน ประจําป   

2. หลักการและเหตุผล  :  

       ในปจจุบันกลไกของหมูบานในการใหบริการสาธารณะน้ันมีกิจกรรมมากมาย หลากหลาย เพื่อ
การพัฒนาชุมชนและหมูบานใหดีย่ิงข้ึน บุคคลตนแบบหรือผูมีจิตอาสาน้ันเปนผูที่นอมนําหลักการทรงงานหรือ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเนนที่เกี่ยวกับคุณธรรมความ

พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา มาเปนหลักในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอยางจริงจัง จนเกิดผลดี

แกตนเองและครอบครัว หรือหนวยงานอยางชัดเจนนอกจากประพฤติปฏิบัติดวยตนเองแลว ยังมีการไปสงเสริม

บุคคลหรือหนวยงานตางๆ ใหประพฤติปฏิบัติอยางตอเน่ืองและเปนผูที่สงเสริมการสงเสริมจนเกิดผลที่ชัดเจน 

และเปนที่ยอมรับแกคนในสังคม ผลงานที่สงเสริม เกิดผลเชิงประจักษแกสาธารณะ และผลกระทบตอสังคม/

ประเทศ  ช้ีใหเห็นการเช่ือมโยงกับคุณสมบัติดังกลาว ผูที่มีจิตอาสาใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ หรือ 

หนวยงานอื่นใดเพื่อประโยชนตอสังคมใหมีการขับเคลื่อนและพัฒนาตอไป  เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ   

1.  การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย 
การมอบโล  การประกาศเกียรติคุณ  การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากน้ีมาตรการที่ควร
ดําเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

2.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนําตัวอยางที่ดีมาช้ีใหเห็น   ในการทํา ตัวเปน 
แบบอยางที่ดีที่มีจิตอาสา ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ และหนวยงานอื่นๆ   

 จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพื่อเสนอนายกองคการบรหิารสวนตําบลไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

3. วัตถุประสงค   :     

3.1  เพื่อการยกยอง  เชิดชูเกียรติบุคคลประสานงานใหความรวมมืองานราชการดีเดน 

ประจําป  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ การใหบริการ

ประชาชนดีเดน    

3.2  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 

3.3  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชนทั่วไป 

3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 

4. เปาหมาย   :     
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4.1  คัดเลือกประชาชน ตําบลเมืองเตาผูมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
ใหบรกิารประชาชนดีเดน   
  4.2  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  1  ฉบับ    

5.  วิธีการดําเนินการ   : 

5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน 

5.2  เพื่อให ประชาชนรับทราบในโครงการและวัตถุประสงคของโครงการ 

5.3  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประชาชนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป   

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของเพือ่กําหนดหลักเกณฑคัดเลือกประชาชนผูม ี
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ผูประสานงาน ผูนํา และตัวแทนตําบล และใหบริการประชาชน
ดีเดน   ประจําป   

5.6  ดําเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  

           เดือนตุลาคม       

7.  สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา   อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

8.  งบประมาณ   

  ไมใชงบประมาณ 

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 

                     สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 

10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

  10.1  ประชาชนมีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกยีรติ 

  10.2  ประชาชนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพิม่มากข้ึน 

11.   วิธีการประเมินผล   

  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการ
บรหิารสวนตําบล 
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มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของ  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
 

          ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดจัดทําขอตกลงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตากับปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพือ่
มิใหเลือกปฏิบัติ ใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนสวนตน ไมเรียกรับ ไมวากรณีใด ใหปฏิบัต ิบน
พื้นฐานแหงความสุรจิต ในตําแหนงหนาที่ตนเอง 
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบติัราชการของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 
          2.  เพื่อใหหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          3.  เพื่อใหเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติัราชการ เพื่อไมใหเกิดการเรียบรบัและการทจุริต
ในหตําแหนงหนาที่          
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองคกรองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ช้ีแจงแตละสวนงานและทําความเขาใจเกี่ยวกบัตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
          6.2  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 
          6.3  วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงาน           
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
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          ทุกสวนราชการใน องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยปจจุบันยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให 

หนวยงานมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง   มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ คือ การ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมี
วินัย โปรงใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย 
ใหครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการ
ขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ปองกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราบการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปรงใสของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาประจําป เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ  ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวน

ราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบ

กับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพื่อใหการ

ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดจัดทํามาตรการแนวทางการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปข้ึน  

   

3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อขจัดปญหาการทจุริตในองคกร 
          2.  เพื่อใหปฏิบัติงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
          3.  เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองคกรองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
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6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ขออนุมัติจัดทําแผนฯ  
          6.2  ประกาศใชแผนฯ 
          6.3  ติดตามและประเมินแผนฯ วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงาน       
          6.4  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ เพื่อรายงาน การติดตาม วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนา
ตอไป     
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          ทุกสวนราชการใน องคการบรหิารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  พนักงานมีกรอบในการปฏิบัติงาน 
          2. ลดอัตราการรองเรียน 
          3. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได 
 
 

มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํา

รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ปลองข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรอ งเรียนตางๆ เจาหนาที่

รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  

 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปรงใสและเปนธรรม 

 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร

ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 
 

กิจกรรม การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร 

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของ 

                    องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา

ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย

ดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ

โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 
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3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา วาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา

สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาข้ึน 

 2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 

จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังน้ี 

  3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

  3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

  3.3 ขอมูลขาวสารอื่น 

  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 

 1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 

 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  

 จํานวน 1 ชุด 

 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา

ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 1 ฉบับ 

 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 

 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ

ผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 1. มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 

 

มาตรการการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน การจัดซื้อ –จัดจาง 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ

การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน การที่องคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน

ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ

ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 

 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด

จางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

ที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 

ระบบกระจายเสียงไรสาย 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา และชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี 

  - ประกาศการจัดซือ้ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสินของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช 

ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป น

รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม 

คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการ

ข้ันตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช

ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. วิธีการดําเนินการ 

 - มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 

เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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9. ตัวชี้วัด 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเมอืง

เตาทําใหเกิดความโปรงใส   

 

 
มาตรการปดประกาศประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร ณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

และหนวยงานอ่ืนๆ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปดประกาศประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  
และหนวยงานอ่ืนๆ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ

บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 

ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ

ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให

มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในตําบลเมืองเตา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

6. วิธีดําเนินการ 

 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง 

จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน

การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด

ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

กิจกรรมประชาสมัพันธ ขอมูลขาวสารประจําตําบล  รับเรื่องรองเรียนรองทุกข ณ เว็ปไซตองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา เบอรโทรศัพท 043-992238 

และศูนยบริการขอมูลขาวสารประจําตําบล 

 

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารประจําตําบล  รับเรื่องรองเรียนรองทุกข ณ เว็ปไซตองคการ      

บริหารสวนตําบลเมืองเตา เบอรโทรศัพท 043-992238 และศูนยบริการขอมูลขาวสารประจํา

ตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดวยความที่ตําบลเมืองเตา เปนตําบลที่มีขนาดใหญประชาชน

หลากหลายกลุม และการอยูรวมกันในชุมชนน้ันอาจมีความเขาใจและปฏิบัติตอกันอยางไมถูกตองหรือมีการ

บิดเบือนในเรื่องตางๆ เพื่อลดขอรองเรียน และการบริหารจัดการขอรองเรียนใหมีมาตรฐานความโปรงใสของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา” คือ มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที ่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาใน

ดานการบริหารจัดการที่แสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการดาเนินการที่สา มา รถเปดเผยและตรวจสอบไดทั้งในเชิง

ขอมูลและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถติดตามและปรายงานผลได 

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว

รองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆพรอมเปดเผย

ประชาสัมพันธขอมูลในชองทางตางๆขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ การบริหารขอรองเรียนรองทุกข การติดตาม  และการ

รายงานใหเปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา   

 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  กับ
ประชาชนในพื้นที่ 

4. เปาหมาย 

 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน

ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ

มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆพรอมประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

ตามชองทางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1  จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 5.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

 5.3  นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน

และเรงดวน 

 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

          5.5  ดําเนินการติดตามและประเมินขอยุติการรองเรียนรองทุกข 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังน้ี 

 6.1 ประชาสัมพันธ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 043-992238  ทางโทรสารหมายเลข 043-992238   

 6.3 ประชาสัมพันธ ทางเว็บไซต  

 6.4 ทางไปรษณีย 
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7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน

รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา    

  9.2  สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 9.3  แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

มาตรการบริหารขอยุติและรายงานการติดตามผลการรองเรียนรองทุกข 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารขอยุติและรายงานการติดตามผลการรองเรียนรองทุกข 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว

รองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

 

 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
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 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตา   

 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  กับ

ประชาชนในพื้นที่ 

4. เปาหมาย 

 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน

ไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ

มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1  จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3  นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
          5.5  ดําเนินการติดตามและประเมินขอยุติการรองเรียนรองทุกข 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง

ทุกข/รองเรียน ดังน้ี 

 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 043-992238  ทางโทรสารหมายเลข 043-992238   
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน

รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา    
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  9.2  สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 9.3  แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

มาตรการแตงต้ังเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ปจจุบันการพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนา

ทองถ่ินเปนสําคัญ จึงควรใหแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนซึ่งองคประกอบดวย ประชาชนผูมีคุณวุฒิ           

มีความสามารถ เปนตัวแทนประชาชนเพื่อเสนอแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติงานราชการ ใหประชาชนที่ไดรับ

การแตงต้ังเปนคณะกรรมการพัฒนาแผน ไดมีสวนรวมในโครงการ  ซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหน่ึงในหมูบาน 

สรางแผนพัฒนาหมูบานข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุมชนที่วา “แผนหมูบานเปนการทํางาน

เพื่อตองการใหหมูบานสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกัน

เงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหหมูบานเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําใหหมูบาน

ไดรับการเรียนรู รูจักหมูบานของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทํา

โครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลัง

สําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคตได 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหคนในหมูบานที่มีความรูความสามารถและมีคุณวุฒิ ปราชญหมูบานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูได

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและเสนอพัฒนาขอจํากัดของหมูบานในการพัฒนาอยางมี

เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของหมูบานไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่

ตอบสนองความตองการของหมูบานไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 

 11 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม

สายในหมูบาน 

 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนหมูบานของทุกหมูบานตามกําหนดการ 

 5.4 สงแผนหมูบานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
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 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ชุมชน/หมูบานตําบลเมืองเตาสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในหมูบาน ทั้งทุนบุคคลและ

ทุนสังคมที่มีอยูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพหมูบานคนในหมูบานไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึง

และเทาเทียมความรวมมือกันของคนในหมูบานจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝง

ทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อพัฒนาหมูบานทองถ่ินของตนเองได 

 
มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
            การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเตา ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เพื่อใหทุกสวน
ราชการถือปฏิบัติ และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําปที่มีความโปรงใส สามาถตรวจสอบไดพรอมเสนอตอผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  กรรมการ 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   กรรมการ 
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน กรรมการ 
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน   กรรมการ 
5. ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   กรรมการ 
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนที่ทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกคนหน่ึงทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 

เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองทราบในทีเ่ปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนเวลาไมนอยกวาสามสบิวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ 
๒๘  ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวยผูแทน
จากหลายฝายดวยกัน  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายน้ีจะทําใหการติดตามประเมินผล
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลความสําเรจ็ของโครงการเพือ่นําไปใชในการ
แกไขหรือปรับปรงุการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจรงิ 

การตดิตามและประเมินแผนยุทธศาสตรการพฒันาและแผนพัฒนาสี่ป 

  จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรน้ัน คือการประเมินวามีการนําแผน

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผน

ยุทธศาสตรได  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ฉบับตอไปได  ดังน้ันการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการ

ปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวา 

การพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม 

ดังน้ัน ในข้ันตน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวขางตน   

3.  วัตถุประสงค 
          1.  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  องคกรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  
          2.  เพื่อสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
          3.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกาศใหประชาชนทราบ 
 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
          ผูที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2548 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          2.  ประกาศการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนทราบ 
            
7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
          ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรบัผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  ไดคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ 
          2. ไดคณะกรรมการที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผน 

 
โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทํารายงานการคบคุมภายใน  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวรายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
          ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาทุกป 
3.  วัตถุประสงค 
          1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  
          2.  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
          3.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
          สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
          2.  แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
          3.  ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
          ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน

ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให

ใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือ

ตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือ

กฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชี

ในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุม

ภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ

หนวยงานน้ันๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุม

ภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการ

ดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไม

เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ

ทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ

ควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
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 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ

ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแก

ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 

 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ

ที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพื่อใหการปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 

 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

ผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
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 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 

 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

 
 

การจัดทําการสาํรวจความพึงพอใจ 4 ดาน 
 

1. ชื่อโครงการ  :  การจัดทําการสาํรวจความพึงพอใจ 4 ดาน 
 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 
             การปกครองสวนทองถ่ิน หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมี

ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆในการปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค

ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจาย

อํานาจปกครอง และเพื่อใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

ความสําคัญของการปกครองทองถ่ินการปกครองทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เพราะการปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสกึวาตนมี

ความเกี่ยวพันมีสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอ

ประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินที่ตนอยูอาศัยอันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตยในที่สุด การกระจายอํานาจของทองถ่ินในการใหบริการไปถึงตัวประชาชนให มากที่สุดและการ

บริการถือวาเปนดานหนาของการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดระหวางหนวยงานทองถ่ินกับประชาชน  เพราะ

ถามีบริการที่ดียอมทําใหผูรับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ   และมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐและ

ตอหนวยงานดวย คณะผูวิจัยไดเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการจึงตองการที่จะศึกษาเพื่อใหทราบถึงระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในงานตางๆ ที่ใหบริการวาเปนอยางไร และเพื่อตองการทราบถึง

ปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการ ทั้งน้ีเพื่อที่ นําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการ

พัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาในการ

ใหบริการ 3 ดาน ไดแก  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก 

 3.2 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเมืองเตา 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

     ประชาชนตําบลเมืองเตา  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

6. วิธีการดําเนินการ 

 1.  กําหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เขามารับบริการในองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เตา  โดยกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน  400  คน  โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาทองถ่ินที่มีศักยภาพมีความพรอมและมีความชํานาญในการศึกษาและบริหารจัดการระบบขอมูลเปน
หนวยงานกลางที่มาดําเนินการสํารวจ 

 2.  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 3.  จัดจางสถาบันอุดมศึกษา  ตามขอ  1  ดําเนินการ  ดังน้ี 

  3.1.  ดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

  3.2  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3  บันทึกขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  

  3.4  สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารูปเลมรายงานผลการสํารวจ 

  3.5  สงมอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ผลลัพธ 

 1. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ  
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  ในงานตางๆ ที่ใหบริการ 
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 3.  ผลจากการศึกษาทําใหผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะ
ตางๆ และนําผลการศึกษาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสราง
ความพึงพอใจใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป 

11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนประชาชนที่มีความพึงพอใจตอการรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 
 

มาตรการบริการเผยแพรขอมลูขาวสาร 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติข้ึนเพื่อรองรับสิทธิของ ประชาชนในการ

รับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของ ราชการตามอํานาจหนาที่

และภารกิจของหนวยงานฯ นอกจากน้ียังใหมีการเผยแพรเพื่อใหประชาชน สามารถใชสิทธิในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของหนวยงานของรัฐและเพื่อความโปรงใส มีประสิทธิภาพใน การปฏิบัติราชการ ซึ่งการใหบริการของ

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลเมืองทาบอ กระบวนการที่ชวย สนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จัดต้ังข้ึนเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ตามมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสาร

ของราชการอยางนอยตามกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได กอปร กับไดมีประกาศคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการไวให

ประชาชนเขาตรวจดู ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและ

ใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสารทางราชการ” มีภารกิจในการให คําแนะนําใหคําปรึกษาที่เปนประโยชน โดย

ประชาชนที่มาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ ไดรับขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน อีกทั้งรับเรื่องราว

รองทุกขเกี่ยวกับหนวยงาน และเผยแพรผลการ ปฏิบัติงานของหนวยงานดวย  องคการบริหารสวนตําบลเมือง

เตาเปนหนวยงานที่ตองการตอบสนองความตองการของประชาชน ใหมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับ

การดําเนินการของรัฐจึงไดมีประกาศใหจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารข้ึน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาได ซึ่งได

กําหนดมาตรการเพื่อใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ    การ

ดําเนินการตางๆ ของรัฐ เพื่อประชาชนจะไดสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดอยางถูกตอง 

ตรงกับความเปนจริง เปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง ประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิและหนาที่ของ

ตนอยางเต็มที่ สงเสริมใหการบริหารงานของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส มุงตอประโยชนสุขของ

ประชาชนมากย่ิงข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 
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3.1 เพื่อบริการเปดเผยขอมูลขาวสารขอมูลขาวสารแกประชาชนทราบ ในเรื่องงบประมาณรายรับ 

รายจายประจําป ,การจัดซื้อ-จัดจาง ,การบริการจัดเก็บภาษี อัตราการเก็บภาษีตางๆ  , โครงการตางๆของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 3.2 เพื่อใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

     ประชาชนตําบลเมืองเตา  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา   

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 ขอมูลขาวสารเสนอแกผูบริหารทองถ่ิน  
6.2 รายงานขอมูลขาวสารแกผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ เพื่อประชาสัมพันธไปยัง ศูนยบริการขาวสาร

ตําบลเมืองเตา    
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนสามารถศึกษาหาขอมูลขาวสารในชองทางองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 10.2 ประชาชนตําบลเมืองเตา และประชานทั่วไปรับทราบขอมูลขาวสาร ในหัวขอตางๆที่สนใจ 

 10.3 ประชาชนทราบบริการเปดเผยขอมูลขาวสารขอมูลขาวสารแกประชาชน  ในเรื่องงบประมาณ

รายรับ รายจายประจําป ,การจัดซื้อ-จัดจาง ,การบริการจัดเก็บภาษี อัตราการเก็บภาษีตางๆ  , โครงการตางๆ

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนประชาชนที่รูทันขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 
โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
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และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ

ประการหน่ึงที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ

ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม

และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พฒันา

ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 

 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลเมือง

เตาและหนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเขารับการ

อบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัด

ฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

 6.3 แจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการ

ฝกอบรมเสนอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา และรายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ผลลัพธ 

 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่

 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดรับความรูในการ

ฝกอบรม ไดนําความรูมาปรับใชและแกไขปญหาบานเมือง ชุมชน และถวงดลระบบการทุจริตทุกกระบวนการ 

 

 

กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสีวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกต้ัง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาท

และตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี

กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข

ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา

กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เกี่ยวกับการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่อง

ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน

รวมในการทํางาน 

 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 

 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1 แตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานใน

เรื่องตางๆ   

 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาที่ไดรับการแตงต้ัง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจง

ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ

เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ผลลัพธ 

 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

 

 

กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธ 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดปายประชาสมัพันธ  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาไปมากเครือ่งมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความ
นาเช่ือถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของอบต.  ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตาง ๆไดชัดเจนถูกตอง ฉะน้ันการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชน
เขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของ อบต. จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ
น้ัน ๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งน้ีเพื่อใหประชาชน
ยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและ
ยุติธรรม 
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต.ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานสื่อประเภทตาง ๆ 
ไดแก สื่อสิ่งพมิพ สื่อ Social network ผานทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส 
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          2.  เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รบัรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อยางถูกตองและโปรงใส 
          3.  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกจิของอบต. 
          4.  เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนทีท่ราบกันอยางแพรหลาย 
 4.  เปาหมาย          
          1.  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธอบต. และคูมอืการใหบริการประชาชน 
          2.  ปายประชาสมัพันธ 
          3.  เสียงตามสาย 
          4.  จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานของอบต. 
          5.  อื่น ๆ 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          1.  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา                                 
6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  เสนออนุมัติโครงการ 
          2.  ดําเนินการประชุม 
          3.  มอบหมายงาน 
          4.  ผลิตสื่อประเภทตาง ๆ 
          5.  ติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 
          10,000  บาท 
 
 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด อบต.ตําบลเมอืงเตา 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อบต. เปนตัวช้ีวัด 
 
 

กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ

ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได

ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พื้นที่ในเขตตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพนัธ 

 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   

 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 

 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 

 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 10,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดนอยลง 

 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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