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คํานํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564) ปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.3/         

ว2927 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ขอ 1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรสาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-

2564 ) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565  มีวัตถุประสงคเพื่อให 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตายกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกัน

สําหรับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาไดทํางานใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนใน

ทองถิ่น และไมทําใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตา อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีก

ทางหนึ่งดวย 

สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา           

ไดพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3                

( พ.ศ.2560 -2564 ) ขยายกรอบเวลา สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565 และกรอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา จะเปนประโยชนและมีสวนชวยใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาแสดงเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต                    

(พ.ศ.2565 ) ขยายเวลา 

 

 

       องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

        27   ธันวาคม  2564 
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สารบัญ 

           หนา 

สวนที่ 1 บทนํา          5 - 7 

องคประกอบ ประกอบดวย 

- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

- หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

- เปาหมาย 

- ประโยชนของการจัดทําแผน 

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565   8 – 12 

องคประกอบ  ประกอบดวย 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565 

แยกตาม 4 มิติ 

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   13 - 45 
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สวนที่ 1 
*************************** 

บทนํา 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
  การวิ เคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา               
มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและ
การปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น 
ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น            
มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในสวนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจําแนกเปน 7 ประเภท 
ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย               
ในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
  สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาสามารถสรุป
เปนประเด็นได ดังนี้ 
  (1)  โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 
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  (4)  สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มข้ึน 
  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาบางสวนมี
พฤติการณสอไปในทางที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกัน
แหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปญหาที่พบในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาตามสื่อสิ่ งพิมพ  หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ     จะพบวาภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตามีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวน
มาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตาตามมา 

 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นใหกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การ
ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย คณะ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตลอดจน
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาทุกๆตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาว
โดยสรุป หากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและ
ประชาชนก็จะเชื่อม่ันและไววางใจ ศรัทธาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาอยางแนนอน 
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  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นประเภทหนึ่ง ที่มักถูกมองจากสังคมภายนอกวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่น
และมักจะปรากฏขาวการทุจริตของ อปท.ตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งสงผลสะเทือนตอ
กระแสการกระจายอํานาจและความศรัทราตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของ
ประเทศเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น        
( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดย
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 ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมติิใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยกําหนด
วิสัยทัศน (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต )  มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชงินโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2565 )ขยายเวลา  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2565 ) เพื่อกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
2. เพื่อสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 



๘ 

 

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

3. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทาทนั รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางทั่วถึง 

6. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปาหมาย 
1. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ตลอดจนประชาชน 

มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 
2. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีระบบการปฏิบัติงานแผนงานที่มีประสิทธิภาพที่สามารถปองกัน

ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ขาราชการ หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
6. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติ

หรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

     1.  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง 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 
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สวนที่ 2 
************************* 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
พ.ศ. 2565 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 
 

1. การสราง

สังคมที่ไมทนตอ

การทุจริต 

 

 

 

1.1 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนักแก

บุคลากรทั้ง

ขาราชการ

การเมืองฝายสภา

ทองถ่ิน และฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1.1.1(1) โครงการการ

บริหารงานตามหลักธรรมา 

ภิบาล แก ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน

สวนตําบลและพนักงานจาง 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักใน
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อํานาจหนาท่ีให
บังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน
ในทองถิ่น 
 

1.1.2 (1) โครงการปองกัน

และแกไขปญหาขยะและน้ํา

เสียในชุมชน 

1.1.2 (2) โครงการสงเสริม

การปลูกปาไมชุมชน 

 1.1.2 (3) โครงการ 

หมูบานนาอยูนามอง 

100,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 
 

1.1.3 (1) โครงการ

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ

สามเณรและบวชศลิจารณิี

ภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกยีรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ประจําป 

20,000  

มิติที่ 1 รวม จํานวน  5  โครงการ 220,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 
 

2. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการ

ทุจริต 

 

 

 

2.1 แสดง

เจตจํานงทาง

การเมืองในการ

ตอตานการทุจริต

ของผูบริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริต

ของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

-  

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของนายก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหัวหนาสวน

ราชการ 

2.2.3 (1) โครงการจาง

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

- 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

2.3.2 (1) มาตรการการ

มอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต 

สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (2) มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายอํานาจของ

นายก อบต. ปลัด อบต.และ

หัวหนาสวนราชการ  

 

- 

 

- 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 
 

 

 

 

2.4 การเชิดชู

เกียรติแก

หนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนิน

กิจการการ

ประพฤติปฏบิัติ

ตนใหเปนที่

ประจักษ 

- 

 

-  

 

 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบตัิราชการ 

2.5.1(2) กิจกรรมการ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ อบต.เมืองเตา 

2.5.2 (1) มาตรการ แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน 

- 

 

- 

 

- 

 

มิติที่ 2 รวม จํานวน  1  โครงการ 
         3  กิจกรรม 
         5  มาตรการ 

20,000  

3. การสงเสริม

บทบาทและการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

 

 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรม การ
ออกระเบียบจดัตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารของ อบต.
เมืองเตา 
3.1.2 (1) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน การ
จัดซื้อ –จัดจาง 

3.1.3 (1) โครงการฝกอบรม

การมีสวนรวมของประชาชนใน

การเขารับบริการขอมูล

ขาวสารตาม พ.ร.บ.ขาวสาร 

พ.ศ.2540 สําหรับประชาชน 

- 

 

- 

 

40,000 

 

 

 

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดเวที

ประชาคมตําบลเมืองเตา 
20,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 
 

 

 

 

3.3 การสงเสรมิ

ใหประชาชนมี

สวนรวมบริหาร

กิจการขององคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนา อบต. 

3.3.1 (1) กิจกรรมประชุม

ประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตาํบลประจําป 

- 

 

 

- 

 

มิติที่ 3 รวม จํานวน  3  โครงการ 
        2 กิจกรรม 

         1 มาตรการ 

60,000  

4. การ

เสรมิสรางและ

ปรับปรุงกลไกใน

การตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 

4.1.1 (1) โครงการจดัทํา

รายงานการควบคมุภายใน  

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 

 

- 

 

- 

 

 

 

4.2 การ
สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามชองทางที่
สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.2 (1) โครงการกิจกรรม

การมีสวนรวมของประชาชน

ในการตรวจสอบรายรับ 

รายจาย และการใช

ประโยชน ทรัพยสินของ 

อบต.เมืองเตา  

 

-  

 

 

4.3 การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให

ความรูดานระเบียบ กฎหมาย

ทองถิ่นผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีสวน

รวมในการปฏิบัติงานขอสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

- 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

4.4 เสรมิพลัง

การมีสวนรวมของ

ชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการทุก

ภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการตดิ

ปายประชาสัมพันธ 

4.4.1(2) กิจกรรมการตดิ

ปายประชาสัมพันธกรณีพบ

เห็นการทุรจติ 

 

10,000 

 

10,000 

  

 

 

มิติที่ 4 รวม จํานวน  3  โครงการ 
          3 กิจกรรม 

20,000  

 

 
 
 
 
 
 

                      เห็นชอบอนุมัติ วันที่     ธันวาคม 2564 
 
 
 

                                                                   ( นายกองเกียรติ พวงศรีเคน) 
          รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา รักษาราชการแทน 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ปฏิบัติหนาที ่ 

                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทํารายงานการคบคุมภายใน  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวรายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
          ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาทุกป 
3.  วัตถุประสงค 
          1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  
          2.  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
          3.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
          สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
          2.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
          3.  ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
          ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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โครงการติดปายประชาสัมพันธ 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการติดปายประชาสัมพันธ  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของอบต.  ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตาง ๆไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชน
เขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของ อบต. จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ
นั้น ๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชน
ยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใสและ
ยุติธรรม 
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต.ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานสื่อประเภทตาง ๆ 
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
          2.  เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อยางถูกตองและโปรงใส 
          3.  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต. 
          4.  เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 
 4.  เปาหมาย          
          1.  จัดทําแผนพับประชาสัมพันธอบต. และคูมือการใหบริการประชาชน 
          2.  ปายประชาสัมพันธ 
          3.  เสียงตามสาย 
          4.  จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานของอบต. 
          5.  อื่น ๆ 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          1.  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา                                 
6.  วิธีดําเนินการ 
          1.  เสนออนุมัติโครงการ 
          2.  ดําเนินการประชุม 
          3.  มอบหมายงาน 
          4.  ผลิตสื่อประเภทตาง ๆ 
          5.  ติดตามและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
          10,000  บาท 
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9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด อบต.ตําบลเมืองเตา 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อบต. เปนตัวชี้วัด 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ          
โดยกําหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 
          ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
          ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
          ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตรที่ 4  พฒันาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
           องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและ
เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิด
ความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น 
           ทั้งนี้ ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจ
ใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต 
ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่น ใหเหือดหายไป  
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           ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยตอไป   
3.  วัตถุประสงค  
           เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เตาดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร 
 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา อยางนอย 
1 ฉบับ 
          4.2  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เมืองเตา 
          6.2  ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
          6.3  จัดตั้งคณะทํางาน 
          6.4  ประชุมคณะทํางาน 
          6.5  จัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          6.7  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          6.8  รายงานผลการดําเนินงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ 2565) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
            - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 ป 
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          ผลลัพธ 
            - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตามีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
            - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเมอืงเตา 
 

โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น  
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ดวยคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปน
กลไกหลักในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมี
ความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกคน หากคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
หลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความ
ซื่อสัตยแกกฎระเบียบที่เอื้อตอการทุจริต ใชวิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี สงเสริมใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบยาง 
ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาโดยทั่วไปใชเปน
หลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก 
          1.  พึงดํารงตนใหตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
          3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
          ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน 
          ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม องคการ
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บริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดจัดทําโครงการการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาล แก ผูบรหิารองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา ขึ้นมา 

3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ใหกับคณะผูบริหารและพนักงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม 
          2.  เพื่อใหคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เกิดการเรียนรูในการอยู
รวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองคความรูใหม ๆ 
          3.  เพื่อเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหคงอยูและสืบทอดตอไป 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          4.1  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
          4.2  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
          4.3  พนักงานครขูององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
          4.4  ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
          4.5  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
          4.6  พนักงานจางเหมาบริการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเตา    
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  วางแผนภายในองคกรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          6.2  ติดตอประสานวิทยากร 
          6.3  ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการฯ 
          6.4  ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  คณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม 
          2.  คณะผูบริหารและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เกิดการเรียนรูในการอยู
รวมกัน มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมทั้งไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองคความรูใหม ๆ 
          3.  เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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โครงการหมูบานนาอยูนามอง  
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการหมูบานนาอยูนามอง  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ครอบครัวจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดของสังคม ซึ่งเปนพื้นฐานของสังคมไทยที่เปนจุดกําเนิดของความรัก
และความเชื่อมั่น ผลักดันใหสมาชิกในครอบครัวเปนคนที่มีคุณภาพสรางสรรคสังคมใหนาอยู จากหลาย ๆ 
ครอบครัวรวมกันเปนชุมชนเปนหมูบาน หากทุก ๆ ครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอม        
ใหเอื้ออํานวยตอการมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยทุก ๆ ครอบครัวรวมมือกันปรับปรุง
และพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนทําใหเกิดความรวมแรงรวมใจพัฒนาทําใหเกิดชุมชนเขมแข็ง 
          ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดจัดโครงการหมูบานนาอยูนามอง ขึ้น เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน 
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อสรางจิตสํานึกใหชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
          2.  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ตลอดจนการดูแลบานเรือน
ของตนเอง 
          3.  เพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานของรัฐ ถือเปนแนวทางการพัฒนาแผนใหม 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตพ้ืนที ่ทั้ง 26 หมูบาน 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          เขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ประชุมผูที่เกี่ยวของจัดทําโครงการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
          6.2  ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ พรอมทั้งชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงวัตถุประสงคการ
ดําเนินโครงการ 
          6.3  กําหนดการจัดโครงการ 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          50,000 บาท 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 
          2.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน 
          3.  เกิดความรวมมือรวมใจในชุมชน 
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โครงการปองกันและแกไขปญหาขยะและน้ําเสียในชุมชน 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการปองกันและแกไขปญหาขยะและน้ําเสียในชุมชน 

2.  หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การพัฒนาชุมชนใหหมูบานปองกันและแกไขปญหาขยะและน้ําเสียในชุมชนอยางเปนรูปธรรม ตองมี
การสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมในการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําตาง ๆ ในชุมชนใหมแีหลงน้ําที่ความ
สะอาด การที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว ใหเกิดผลทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมชัดเจน มีความจําเปนที่จะ
อาศัยความรวมมือรวมใจ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยอยางแรกการที่จะดําเนินการขับเคลื่อน คือ การรณรงค การรักษาความสะอาดในแหลง    
ใหความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ไมกอใหเกิดโรคติดตอหรือเปนแหลงแพรเชื้อโรคตางๆ รวมไปจนถึงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความสวยงาม เพื่อใหผูที่ผานเขามาในตําบลเมืองเตา เกิดความประทับใจ เปนชุมชนที่นา
อยูและมาทองเที่ยว จึงไดจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหาขยะและน้ําเสียในชุมชนขึ้น 
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อเปนการขับเคลื่อนกลยุทธดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 
          2.  เพื่อพัฒนาชุมชนตําบลเมืองเตาชุมชนสะอาด พรอมขจัดน้ําเสีย น้ําทิ้งจากครัวเรือนในชุมขน มีการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนอยางดี มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการอยูอาศัยและ
การดํารงชีพ 
          3.  เพื่อสรางจิตสํานึกใหชุมชนรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม แหลงตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจนดูแล
บานเรือนของตนเองใหนาอยูนามอง 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตพ้ืนที ่ 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          เขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ประชุมผูที่เกี่ยวของจัดทําโครงการรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
          6.2  ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ พรอมท้ังชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงวัตถุประสงคการ
ดําเนินโครงการ 
          6.3  กําหนดการจัดโครงการ 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          100,000 บาท 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  ชุมขนในหมูบานตําบลเมืองเตาสามารถรวมมือกันขับเคลื่อนกลยุทธดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
          2.  ประชาชนตําบลเมืองเตาสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
          3.  ประชาชนตําบลเมืองเตามีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม แหลงตาง ๆ ในชุมชน 
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โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณี 

ภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) (8) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
          สถานการณปจจุบัน การแพรระบาดของยาเสพติดกําลังทวีความรุนแรงและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็ว ซึ่งระบาดเขาสูกลุมเด็กและเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติ ใหเยาวชนของชาตไิดสํานึกถึงพระมา
หากรุณาธิคุณพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พรอมประกอบกับสภาพสังคมในปจจุบันเปนเรื่องที่
ตองระวังและดูแลอยางใกลชิดเพราะปญหายาเสพติดเปนปญหาสังคม การที่เด็กและเยาวชนนําเอาวัฒนธรรมที่
ไมเหมาะสมมาใชโดยรูเทาไมถึงการณ ยอมเปนปญหาของสังคม การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและสราง
จิตสํานึกใหกับเด็กและเยาวชน เปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกและมีคานิยมที่ถูกตอง  
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหเยาวชนตําบลเมืองเตาไดศึกษาเลาเรียนคําสอนทางพระพุทธศาสนาในระหวางปดภาค
การศึกษา 
          2.  เพื่อปลูกฝงอุปนิสัยอันดีงามแกเยาวชนของชาต ิ
          3.  เพื่อใหเยาวชนของชาติไดสํานึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
          4.  เพื่อใหเยาวชนหางไกลจากสิ่งเสพติดใหโทษและอบายมุขทุกชนิด 
          5.  เพื่อฝกฝนอบรมเยาวชนใหเปนผูมีสุขภาพจิตที่เขมแข็ง มีความอดทนและสรางความสามัคคีให
เกิดข้ึนในกลุมเยาวชนดวยกันเอง 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ในเขตตําบลเมืองเตา 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          วัดศรีนครเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  จัดเตรียมขอมูลและเขียนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษสุามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดู
รอน 
          6.2  ประชุมคณะกรรมการ พระพ่ีเลี้ยง และกําหนดวันบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและ
บวชศิลจาริณีภาคฤดูรอน 
          6.3  เตรียมความพรอมดานสถานที่ 
          6.4  ฝกซอมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูรอน 
          6.5  จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูรอน 
          6.6  ดําเนินการจัดอบรม 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
          20,000 บาท 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  เยาวชนมีความรูความเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาและสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
          2.  เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญูตอผูมีอุปการคุณ และพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึน 
          3.  เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดใหโทษทุกชนิด 
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มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทจุริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ ที่เอื้อให
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธ
การทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงจัดทํามาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
          2.  เพื่อใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.  เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส           
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลง 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร 
          6.2  รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหาร 
          6.3  ประชาสัมพันธทุกสวนราชการ           
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9.  ผูรับผิดชอบ 
          ทุกสวนราชการใน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

1. ชื่อโครงการ  :  การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของ  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
 

          ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดจัดทําขอตกลงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตากับปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
          2.  เพื่อใหหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          3.  เพื่อใหเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ           
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองคกรองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  ชี้แจงแตละสวนงานและทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
          6.2  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
          6.3  วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงาน           
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
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9.  ผูรับผิดชอบ 
          ทุกสวนราชการใน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

โครงการจัดเวทปีระชาคมตําบล 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          เนื่องดวยปจจุบันตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ไดใหความสําคัญตอการ

กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ ตามหมวด 14 ซึ่งวาดวยการปกครอง

ทองถิ่น  การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือการมีสวนรวมของราษฎรในทองถิ่น  ตาม

มาตรา 281 – 290 บัญญัติใหทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงาน

บุคคลการเงินและการคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ไดแจงในขางตน  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลาย

ฉบับที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองทองถิ่น เชน มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) 

แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน

ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน ตลอดจนการส ง เสริมการมีส วนร วมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการตองเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการ

และประโยชนของประชาชน 

  ดังนั้น  งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึง

ไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และชุมชน รวมทั้งเปนการสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งดวย 

3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะปญหาและความตองการ เพื่อนํามาเปนขอมูล
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล 
          2.  เพื่อสรางความตระหนักในการรวมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 
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          3.  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของทองถิ่น  โดยรับฟงความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของประชาชน
โดยตรงในการนํามาปรับปรุงการใหบริการ  การแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่
ตําบลเมืองเตาตอไป 
 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตตําบลเมืองเตา จํานวน 26  หมูบาน 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          เขตพื้นที่ใน องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  ประสานชุมชน 
          6.3  จัดทําเวทีประชาคมเพื่อใหรับฟงความคิดเห็น และความตองการของประชาชน  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
          20,000  บาท 
9.  ผูรับผดิชอบ 
          สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
          1.  ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในตําบล 
          2.  ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมมือแกไขปญหาของชุมชน 
          3.  ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

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

กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ

กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อใหการ

ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ

ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวก

ในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน          
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3.  วัตถุประสงค  
          1.  เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางรวดเร็ว 
          2.  เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          3.  เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในดานการใหบริการและผูที่มาติดตอ 
4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  
5.  พื้นที่ดําเนินการ 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
6.  วิธีการดําเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  จัดใหมีการประชุมคณะทํางาน 
          6.3  จัดทําประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

          6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรม  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

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

โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิน่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ

และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ

ประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ

ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรม

และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา

ทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่

 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 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. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ผลลัพธ 

 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่

 10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
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11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ไดรับความรูในการ

ฝกอบรม ไดนําความรูมาปรับใชและแกไขปญหาบานเมือง ชุมชน และถวงดลระบบการทุจริตทุกกระบวนการ 

 

 

โครงการกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน

ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช 

ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปน

รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม 

คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการ

ขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช

ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. วิธีการดําเนินการ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 

เชน ทางเว็บไซต ศนูยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 

9. ตัวช้ีวัด 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเมือง

เตาทําใหเกิดความโปรงใส   

 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 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

หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุม

ภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการ

ดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไม

เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ

ทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ

ควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ

ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 



๓๒ 

 

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

 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก

ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 

 3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 

 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ

ที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 

 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

ผูบริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ระยะเวลา 1 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 

 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 

 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
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 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 

 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม

อํานาจหนาที่  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของอบต.และในการปฏิบัติหนาที่

นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา

อบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการ    สารธารณะ

ใหแกประชาชนในพื้นที่ นั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่

ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการ

มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ 

จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การ

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ

ตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู

มาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ

ใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการ

ใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมโีครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 

 3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ 

โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
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 3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 พื้นที่ในเขตตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่

กําหนด 

 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 

 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 

หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการ

จางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ   

9. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตา  จํานวน 2 ฉบับ 

 10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 

  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
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กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ

ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได

ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 พื้นที่ในเขตตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 

 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   

 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 

 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 

 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 10,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดนอยลง 

 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท

และตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี

กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข

ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภา

กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมี

สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่อง

ตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน

รวมในการทํางาน 

 3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 

 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานใน

เรื่องตางๆ   

 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจง

ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความ

เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ผลลัพธ 

 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติที่ด ี

 

 

กิจกรรม การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 

ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ 

                    องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา

ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย

ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ

โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา วาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา

สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาขึ้น 

 2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 

จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี ้

  3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

  3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

  3.3 ขอมูลขาวสารอื่น 

  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 

 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
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 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  

 จํานวน 1 ชุด 

 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา

ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จํานวน 1 ฉบับ 

 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 

 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ

ผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

8. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
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มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวน  ปลัดอบต.และหัวหนาสวนราชการ  

ตําบลเมืองเตา 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวน  ปลัดอบต.และหัวหนา

สวนราชการ ตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

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

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตาม

กฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย

อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปน

อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน

สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 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

บริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี

มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
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 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

 

4. เปาหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

เมืองเตา  และหัวหนาสวนองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 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. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับด ี

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

 

มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกีย่วกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ดวยองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา

รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ปลองขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่

รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพือ่จัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  

 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปรงใสและเปนธรรม 

 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร

ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 
โครงการสงเสริมการปลูกปาไมชุมชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการปลูกปาไมชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 สถานการณปจจุบัน โลกประสบกับปญหาโลกรอนอันมีมูลเหตุมาจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมถูกทําลายเพราะมนุษยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาไมไดถูกทําลายและลดลงเปนจํานวนมาก 

เพื่อสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ เมื่อปาถูกทําลายทําใหสงผลกระทบโดยตรงตอดินและน้ํา นอกจากนั้น ยัง

เชื่อมโยงกับปญหาอื่น ๆ ทั้งปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ คุณธรรม และระบบนิเวศน ดังนั้น เพื่อเปนการลด

ปญหาโลกรอนองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตาพิจารณาเห็นวาการฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมตลอดจนการบํารุง 

รักษาทรัพยากรปาไมใหดํารงเพื่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางยั่งยืน

ตลอดไป จึงจัดทําโครงการปลูกปา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปาสีเขียวใหมีความสมบูรณ  

 3.2 เพื่อรณรงค ปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนัก ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการฟนฟูอนุรักษ

ปาธรรมชาติ และใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา และประชาชน 26 หมูบาน 

          4.2 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลเมืองเตา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 บริเวณปาสาธารณประโยชน หมู 1 - 26 ตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เสนอโครงการ 

 6.2 ทําเรื่องขอตนไม จากเกษตรอําเภอพยัคฆภูมิพสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

 6.3 ประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 50,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 พื้นที่ปาสีเขียวเพิ่มขึ้น 

          10.2 ประชาชนตําบลเมืองเตาไดรวมปลูกปาและดูแลรักษาตนไม มีจิตสํานึกรักปาชุมชน 

 

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ

การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการ

บริหารสวนตําบลเมืองเตา จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน

ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ

ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา เปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด

จางขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรบัทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

 3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

ที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 

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

ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา และชุมชนตางๆ ภายในพื้นที่ตําบลเมืองเตา 
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี ้

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

ตําบลเมืองเตา  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 

มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็

เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ

เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
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 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ

บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย

ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหาร  ปลัด   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    

หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้ง 

 6.3 สําเนาคําสั่งแตงตั้ง แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสวนสวนราชการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ การออกคําสั่งมอบหมายอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกคําสั่งมอบหมายอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ.2552  ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ 

รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่นายก

องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบ

ในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบล 
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เมืองเตา จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัด    ไดปฏิบัติราชการแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี

 3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา

ขาราชการและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณา 

 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก  ปลัด   ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 

โครงการฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชนในการเขารับบริการขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขาวสาร 

พ.ศ.2540 สําหรับประชาชน” 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชนในการเขารับบริการขอมูลขาวสารตาม 

พ.ร.บ. ขาวสาร พ.ศ.2540 สําหรับประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ

บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได 
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ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ

ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให

มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในตําบลเมืองเตา 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา  

6. วิธีดําเนินการ 

 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง 

จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน

การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด

ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่น

เปนสําคัญ     จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมา

ดวยตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถ

บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําให
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ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง

สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ

ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความ

ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน

การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ

กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 

 11 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม

สายในหมูบาน 

 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 

 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2565)  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ชุมชน/หมูบานตําบลเมืองเตาสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและ

ทุนสังคมที่มีอยูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและ

เทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ 

คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได 

 

ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง

ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
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และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา จึงไดจัดทําโครงการ   

ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป   ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนัก

ถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี  สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อ

เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมา อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 

 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา

ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที ่

 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 

 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

 5.4 เสนอโครงการ 

 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2565) 

7. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเมืองเตา 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 

 


