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ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน นับเปนปญหาที่รุนแรง
และมีแนวโนมที่จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางมาก เพ่ือใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมี
การดำเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไป โดยตองมีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาค
ประชาชนใหมีสวนรวมในการรณรงคและปลูกจิตสำนึก คานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ สงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ  

เพ่ือใหการดำเนินการปองกันการทุจริตดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลวุัตถุประสงค
อยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตำบลแกงสนามนาง จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ดานการ
ปองกันการทุจริตและการสรางหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ อันจะนำซึ่งความเจริญกาวหนาใหกับทองถ่ินและประเทศชาติอยาง
มั่นคงและยั่งยืน สืบไป 
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สวนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร  
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง             
มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต   
ที่อาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุม
และการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค
สำคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

     การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถิน่ 

สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำใหคน
ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

 

4) การผูกขาด… 



 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักการ… 



 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลำดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนให เห็นวาประเทศไทย           
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ตั้ งอ งค ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติ     
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่ไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจุบัน... 



 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนด
ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำป พ.ศ. 256 เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน    
     ทองถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง   
     ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง รวมถึงประชาชนในตำบล 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางเปนไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บานเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
      ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 
4. เปาหมาย… 

 



 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง
     รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด 
     ประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
     จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
     โคงยาง  ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
     และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง
รวมถึงประชาชนในตำบล   มีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคดิ รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ สอดคลอง 

จำนวนงบประมาณ 

แผน
ปองกันฯ 

ตาม
ขอบัญญตัิ 

ตามที่
เบิกจาย

จริง 
1 กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับ

พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

มิติที ่2 0 0 0 

2 มาตราการจัดทำคูมืิอการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

มิติที่ 2 0 0 0 

3 มาตราการติดตามและประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบต.โคงยาง 

มิติที่ 2 0 0 0 

4 กิจกรรมการมสีวนรวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

มิติที่ 2 0 0 0 

5 มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 

มิติที่ 1 0 0 0 

6 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มิติที่ 2 0 0 0 
7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง 
อบต.โคงยาง 

มติทิี ่2 0 0 0 

8 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

มิติที่ 3 0 0 0 

9 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-
จัดจาง 

มิติที่ 2 0 0 0 

10 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง องคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง (กิจกรรม "โตไปไม
โกง") 

มิติที่ 1 0 0 0 

11 กิกรรมพาเด็กทองธรรม ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
บานตะคลองแลง องคการบริหารสวนตำบลโคง
ยาง 

มิติที่ 2 0 0 0 

12 มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 

มิติที่ 2 0 0 0 

 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ สอดคลอง 

จำนวนงบประมาณ 

แผน
ปองกันฯ 

ตาม
ขอบัญญตัิ 

ตามที่
เบิกจาย

จริง 
13 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด 

และหัวหนาสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง 

มิติที่ 2 0 0 0 

14 กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน" 

มิติที่ 4 0 0 0 

15 กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจายเงนิตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป" 

มติิที่ 2 0 0 0 

16 โครงการรักษน้ำ รักษดิน รักษลำตะคลอง มติิที่ 3 20,000 0 0 
17 กิจกรรม"การพัฒนาแผนและกระบวนการ

จัดหาพัสดุ" 
มิติที่ 2 0 0 0 

18 กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง” 

มิติที่ 4 0 0 0 

19 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก
องคการบริหารสวนตำบล ปลัด อบต.และ
หัวหนาสวนราชการ 

มิติที่ 4 0 0 0 

20 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ มิติที่ 3 0 0 0 
21 กิจกรรม "ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่

ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง" 

มิติที่ 2 0 0 0 

22 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏบิัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มิตทิี่ 3 0 0 0 

23 มาตรการ "จัดทำขอตกลงการปฏบิัติราชการ" มิติที่ 4 0 0 0 
24 โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ 
มิติที่ 4 0 0 0 

25 มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

มิติที่ 4 0 0 0 

26 โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

มิติที่ 2 20,000 0 0 

27 มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง 

มิติที่ 2 0 0 0 

28 มาตรการ"ยกระดับคุณภาพบริการประชาชน" มิติที่ 3 0 0 0 
29 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มติทิี ่4 0 0 0 

 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ สอดคลอง 

จำนวนงบประมาณ 

แผน
ปองกันฯ 

ตาม
ขอบัญญตัิ 

ตามที่
เบิกจาย

จริง 
30 กิจกรรม "การจัดทำคูมือสำหรับประชาชน

ติดตอราชการ" 
มิติที่ 4 0 0 0 

31 มาตรการ "จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลโคง
ยาง" 

มิติที่ 4 0 0 0 

32 กิจกรรม"อบรมใหความรูพนักงานสวนตำบล
และประชาชนท่ัวไปเรื่อง พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540" 

มิติที่ 4 0 0 0 

33 กิจกรรม "การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และการรับ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง" 

มิติที่ 4 0 0 0 

34 กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศนูยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง" 

มิติที่ 4 0 0 0 

35 มาตราการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน 

มิติที่ 3 0 0 0 

36 มาตรการ "ดำเนนิการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนตำบลโคงยาง 
วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ" 

มิติที่ 1 0 0 0 

37 มาตรการ "ปรับปรุงศนูยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางใหมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขี้น" 

มิติที่ 4 0 0 0 

38 มาตรการ "ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอสิระ" 

มิติที่ 2 0 0 0 

39 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

มิติที่ 3 0 0 0 

40 มาตรการกำหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่อง
รองเรียน 

มิติที ่2 0 0 0 

41 โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนา ของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

มิติที่ 3 0 0 0 

42 มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมทองถิ่นเขา
รวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

มิติที่ 3 0 0 0 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ สอดคลอง 

จำนวนงบประมาณ 

แผน
ปองกันฯ 

ตาม
ขอบัญญตัิ 

ตามที่
เบิกจาย

จริง 
43 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบสอบ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
มิติที่ 3 0 0 0 

44 โครงการ อบต. พบประชาชน มิติที่ 3 10,000 10,000 2,500 
45 มาตรการเฝาระวังการคอรัปชั่นโดยภาค

ประชาชน 
มิติที่ 3 0 0 0 

46 กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 

มิติที่ 2 0 0 0 

47 กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

มิติที่ 3 0 0 0 

48 กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจายและการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

มิติที่ 4 0 0 0 

49 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 

มติิที่ 3 0 0 0 

50 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

มิติที่ 4 0 0 0 

51 โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกทองถิ่น 

มิติที่ 2 0 0 0 

52 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป 

มิติที่ 4 0 0 0 

53 มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

มิติที่ 4 0 0 0 

54 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมบีทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

มิติที่ 3 0 0 0 

55 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบต.โคงยาง 

มิติที่ 4 0 0 0 

56 กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 

มิติที่ 4 0 0 0 

57 โครงการประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบล ประจำป 

มิติที่ 3 0 0 0 

58 กิจกรรม"สรางความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ" 

มติทิี่ 2 0 0 0 

 



 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ สอดคลอง 

จำนวนงบประมาณ 

แผน
ปองกันฯ 

ตาม
ขอบัญญตัิ 

ตามที่
เบิกจาย

จริง 
59 โครงการดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุขของ

องคการบรหิารสวนตำบลโคงยาง 
มิติที่ 3 0 0 0 

รวมงบประมาณ 50,000 10,000 2,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรือ้รัง
ที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น 
ตองนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชนั ทั้งนี้ กลไก
การนำหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนำ
หลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึง
นับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็
ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได  (Accountability) หลั กความมีป ระสิ ทธิภ าพ  (Efficiency) และหลั กการมี ส วน ร วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนำองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสำหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคำนึงถึงกรอบเปาหมาย 
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง องคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 



 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับ
องคกรไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูทีเ่ก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินโครงการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 



 

โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูน 
ความรู  ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพรอมปฺฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทำใหเกิดการปฏิบัติ
ราชการในหนาที่  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เกิดความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
สากล  เพ่ิมภาพลักษณที่ดีตอองคกร เปนที่นาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  
ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  โดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต  และเจาหนาที่รับผิดชอบตอหนาโดยสุจริต
ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยใหผูบรหิาร สมาชิกสภา  เจาหนาผูปฏิบัติงาน
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว   องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   จึงเห็นความสำคัญใน 
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและไดจัดทำหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับขาราชการไวสำหรับในการปฏิบัติตน
เพ่ือใหตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึก
ที่ดีในหนาที่  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร  องคการ
บริหารสวนตำบลโคงยางจึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมคณุธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่องคการ 

บริหารสวนตำบลโคงยาง  มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน
การดำเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  นำความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3  สรางจิตสำนึกใหบุคลากรไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 

 3.4  เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ในการเสริมสราง
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 

- องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 



 

6. วิธีการดำเนินการ 

6.1  นำเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
  6.2  ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 
  6.3  ดำเนินการตามโครงการ 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผดิชอบ 

- สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

    10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   มีคณุธรรม 
จริยธรรม  และนอมนำเอาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดำเนินชีวติสวนตัว  และในการปฏิบัติ
ราชการ 

10.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  นำความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตสำนึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
 10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ในการเสริมสราง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล 
พนักงานจาง อบต.โคงยาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลไดใหความสำคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกำหนดแนวนโยบายไว
หลายแหลงไดแก     

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีกำหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรบัปรุงรูปแบบ เพ่ือใหการพัฒนา
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไววา 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการใน
ตำแหนงที่มีความสำคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการสำหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ตามผลงานเพ่ือให
เกิดขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแก
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมทั้งปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจังเพ่ือใหภาค
ราชการเปนที่เชื่อถือไววางใจแกประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการสงเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และดำเนินการอยางตอเนือ่งมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกำหนดนโยบายสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

ขอ 2 การซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพ่ือสวนรวม 
ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 
ขอ 11 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
ขอ 12 คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง 



 

  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนท่ัวไป 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดเห็นความสำคัญและความจำเปนใน
การนำนโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกำหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบัง
เกิดผล เปนรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่สำคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนมา 
 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสำคัญ ดานวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและ       

ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส 

๓.๒ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซื้อจัดจาง 

๓.๓ เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและ
พนักงานจาง 

๓.๔ เพ่ือสงเสริมใหผูเขาอบรม นำความรู ที่ไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๔. เปาหมาย     
ประกอบดวย  

-  ผูบริหาร  
-  สมาชิกสภา 
-  พนักงานสวนตำบล    
-  พนักงานจาง       

 

๕. วิธีการดำเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธกีารบรรยาย 

  

๖. ระยะเวลาการฝกอบรม 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

๘. สถานที่ดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
๙.๑ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสำคัญ ดานวินัย คุณธรรม       จริยธรรมและ

ธรรมาภบิาล ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน
ใหความโปรงใส 



 

๙.๒ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซือ้จัดจาง 

๙.๓ ผูเขารับการอบรมมีจิตสำนึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน  

๙.๔ ผูเขารับการอบรม สามารถนำความรู ที่ไดรับ มาใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

     ๑๐.การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ
การมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกบัพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลบัตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอำนาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอให เกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขา
ไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผูมีอำนาจที่
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน         แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  เพ่ือปองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตำบล
โคงยาง  เพื่อใหพนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกำกับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีจิตสำนึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 
 



 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วธิีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จำเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่
จะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนำสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆ ที่นำไปสูการทุจริต      คอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหา
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่ง
เปนปญหาเชิงโครงสรางที่เก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จึงไดจัดทำมาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือ
สวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสำนึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใช
อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือ
ผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง 
 3.2 เพื่อสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 



 

 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดำเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 3 
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรงุคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อม่ัน  วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม  
รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ   

 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ   ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ
ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย  

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสำคัญที่จะปองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาที่ในภาครัฐ    องคการบริหารสวนตำบลโคงยางจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให
เกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปน
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  

 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานนำไปเปนองคความรูใน 
การทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง  
 3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแก บุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง

ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.โคงยาง  



 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
 2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 3. ตรวจสอบความถูกตอง  
 4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 5. แจกจายใหบุคลากร  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  

   ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ 
  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลดั อบต.โคงยาง 
  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 
1.2.2.ในการรักษาประโยชนสาธารณะ  
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักษน้ำ รักษดนิ รักษลำตะคอง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจำนวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาสำคัญที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษทรัพยากรปาไม สามารถ
ชวยใหธรรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาวะโลกรอน   

“ดินและน้ำ ลมและฟา ปาและเขา รวมกันเขา คือทรัพยสิน แผนดินแม ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รัก
ดูแล เพ่ือมอบแกหลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” คำขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชการแกประชาชนชาวไทย ไดสะทอนเปนอยางดีถึงความเปน “นักอนุรักษ” 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระองคทรงแสดงถึงพระปณธิานอันแนวแนในการอนุรักษผืนปาใหคนไทย 

อาศัยอำนาจพระราชบัญญตัิสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลหนาที่ตองคุมครอง ดูแล และ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตระหนังถึงความสำคัญ เก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ    ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคงยางบูรณาการรวมกับอุทยานแหงชาติน้ำตก
ทรายขาว  ไดจัดทำ “โครงการรักษน้ำ รักษดิน รักษลำตะคอง”  เพ่ืออบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
 
3.  วัตถุประสงค                         

1 เพ่ือใหเยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2  เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทา
ปญหาสภาวะโลกรอนในพื้นที่ 

3  เพ่ือปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 
4  เพ่ือเปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
3. กลุมเปาหมาย                  

เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่    
 

 



 

4. วิธีการดำเนินการ 
 ดำเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย  

  
5. ระยะเวลาดำเนินการ    
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  20,000.00บาท 

 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
  
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ                                    

1  เยาชนและประชาชนไดรับรูถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอนและผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2  เกิดกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหา
สภาวะโลกรอนในพ้ืนที่ 

3  เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 
4  เปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชนิีนาถในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.1. ในความซื่อสัตยสุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง   องคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง  (กิจกรรม  “โตไปไมโกง”)  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เด็ก  ถือเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคายิ่งของประเทศ  เพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตเปนผูใหญใน     
วันหนา การใหการศึกษาแกเด็กจึงมีความสำคัญตอการกำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต  ดังนั้นจึงตองบม
เพาะใหเปนผูมีความรู  ความสามารถควบคูไปกับการมีคุณธรรม  จริยธรรมในจิตใจ  เพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่
มีคุณภาพสรางสรรคสังคมที่ดี  มีความสุข  เปนสังคมแหงความดีงาม   
 การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก  เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น  คนในสังคมตอง
มีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะใน
กลุมเด็ก  ซึ่งการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้จะเปนรากฐานสำคัญเพ่ือทำใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ  
และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลที่สุด 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ตระหนักและเห็น
ความสำคัญเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันในสังคมปจจุบันที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  เพื่อสรางนิสัยใหเด็กรักความ
ถูกตองและความเปนธรรม  เปนภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  ไมทุจริต  ไมโกง  ไมยอมรับและ
รังเกียจพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาลจึงดำเนนิกิจกรรมนี้ขึ้นมา 
 

3. วตัถปุระสงค 
 ๑.  เพ่ือสรางจิตสำนึกคุณธรรมของเด็กใหไมเห็นแกตัว  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  รูจักจำแนกชั่วดี  สามารถ
แยกแยะความผิดและความถูกตอง  เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรรัปชัน 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ไดแก  ความซื่อสัตยสุจริต  การมีจิตสาธารณะ  
การรูรบัผิดชอบและมีวนิัย  และรักความพอเพียง 
 ๓.  เพ่ือใหเด็กรูจักอยูรวมกับผูอ่ืน  อยางสันติบนพ้ืนฐานของความถูกตองเปนธรรม 
 ๔.  เพ่ือพัฒนาการคิดและมีวิจารณญาณของเด็กใหคิดเปนและปฏิบัติอยางถูกตอง  กลาหาญและมี
คุณธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเล็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 



 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประสบการณใหเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑.  เด็กอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติบนพื้นฐานของความถูกตองและเปนธรรม 
 ๒.  เด็กไมเห็นแกตัวไมเอาเปรียบผูอื่น  รูจักจำแนกชั่วดี  แยกแยะความผิดและถูกตอง  มีภูมิคุมกันตอ
ปญหาทุจริตคอรรัปชัน 
 ๓.  เด็กมีความซื่อสัตยสุจริต  จิตสาธารณะ  รูรับผิดชอบและมีวินัย  และรักความพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่  2 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  พาเด็กทองธรรม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง  องคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เด็ก  ถือเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคายิ่งของประเทศ  เพราะเด็กในวันนี้จะเติบโตเปนผูใหญใน     
วันหนา การใหการศึกษาแกเด็กจึงมีความสำคัญตอการกำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต  ดังนั้นจึงตองบม
เพาะใหเปนผูมีความรู  ความสามารถควบคูไปกับการมีคุณธรรม  จริยธรรมในจิตใจ  เพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่
มีคุณภาพสรางสรรคสังคมที่ดี  มีความสุข  เปนสังคมแหงความดีงาม   
 ในสภาวการณปจจุบันมีความเจริญกาวหนาในทุกๆ  ดาน  โดยเฉพาะทางดานวัตถุ  กระแสนิยมชาติ
ตะวันตกหลั่งไหลเขามาในสังคมไทยจนทำใหคนไทยสูญเสียเอกลักษณความเปนไทย  ซึ่งเปนสิ่งที่ดีงาม  ความ
เจริญทางดานจิตใจกำลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเปนปญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได  การศึกษาเปนหนทางหนึ่ง
ที่สำคัญในการฟนฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแตเยาววัย 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ตระหนักและเห็น
ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกฝงคานิยมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและมีเจตคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนาจึง
ดำเนินกิจกรรมนี้ข้ึนมา 
 

3. วตัถปุระสงค 
 ๑.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตได 
 ๒.  เพ่ือใหเด็กมีความรูความเขาใจในหลักธรรมที่ใชในการดำเนินชีวิตได 
 ๓.  เพ่ือใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอพระพุทธศาสนาและนำไปใชเปนแนวทางในการแกไขและพัฒนาตนเอง
ใหประพฤตปิฏบิัติตนอยางมีคณุธรรมในการดำเนินชีวิตได 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเล็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลง  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประสบการณใหเดก็ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะคลองแลงทุกวันพระ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑.  เดก็มีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๒.  เด็กมีความรูความเขาใจในหลักธรรมที่ใชในการดำเนินชีวิต 
 ๓.  เด็กมีเจตคติที่ดีตอพระพุทธศาสนาและนำไปใชเปนแนวทางในการแกไขและพัฒนาตนเองให
ประพฤติปฏิบัตตินอยางมีคุณธรรมในการดำเนนิชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
   
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบรหิารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกำกับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถิน่ 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ท่ีไดสราง
ความขมขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมโีอกาสหรือความเปนไปได
สูงท่ีคนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา  



 

แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถ่ินจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับที่คนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล    
โคงยาง  ดวยการจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรทีบ่ริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางมีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการที่ 1 

 

1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปน
บุคลากรที่มีความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน       การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมปีระสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 



 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบล   
 6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบรหิารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล   จำนวน 1 
มาตรการ 
  - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ไม
นอยกวา 90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน       
การทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสัง่มอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ งที่มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาที่  ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสำนัก กอง   ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน 
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา   
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ขึ้น  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพงึพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตำบล 
โคงยาง จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 



 

 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสมัพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสัง่ที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลติ 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบตัิราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวย
เหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบลขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตำบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือนพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ป ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จัดทำทะเบียนคมุเงินรายจาย
ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจำป  และดำเนิน งานตาม ข้ันตอนของระเบี ยบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรฝายบัญชี  กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 



 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผูอำนวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซือ้จัดจางประจำป 
 6.6 รายงานการวเิคราะหผลการจัดซือ้จัดจางประจำป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 



 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ  
 กองคลัง  งานพัสดุ  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง  งานพัสดุ  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

 

 

 



 

โครงการที่ 4 

1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
สวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนที่ตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



 

  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง  ไดแก ทางเวบ็ไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต ิ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดนดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคำ
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปนอำนาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ติดตามความ
คืบหนา และแจงผลการดำเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแตละ
กระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดาน
เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อใหบริการ
ตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก
ประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตำบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
แหลงกำเนิด       การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแกประชาชน สราง
ความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และ
เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 



 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/  ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัต ิ

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ      ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, 
ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเลือกปฏิบัต ิ
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อำนาจหนาที่  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทำบริการ    
สารธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนที่ นั้น องคการบริหารสวนตำบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรบัประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ 
จึงตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติที่ 2 มิติดาน
คุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใส
ในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพงึพอใจ จึงจำเปนตองมีโครงการนีข้ึน้มา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบรกิาร ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรบัปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
จำนวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตตำบลโคงยาง 



 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวดัตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลตามรูปแบบที่
กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  20,000 บาท   

9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลดัองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่ 3 

 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำคูมือสำหรับประชาชนติดตอราชการ” 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชน
จะตองขออนุญาตจากสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายที่เก่ียวของกับการอนุญาตบางฉบับไมไดกำหนด
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเปน รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวทำใหเปนอุปสรรคตอประชาชนใน
การยื่นคำขออนุญาตดำเนินการตางๆ อาศัยความตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับ
อนุญาต ผูอนุญาตจะตองทำคูมือสำหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขอ
อนุญาตจะตองยื่นพรอมกับคำขอ และจะกำหนดใหยื่นคำขอผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคำขอ
ดวยตนเองก็ได 

ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนเขาใจและทราบ  แนวทางการขอรับบริการจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไดอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัตินี้ องคการบริหารสวนตำบล  
โคงยาง จึงไดจัดทำกิจกรรม “การจัดทำคูมือสำหรับประชาชนติดตอราชการ” ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางการใน
การขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตอไป 
3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการประชาสัมพนัธ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่น
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต
จะตองยื่น 

3.2  เพ่ือเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ  

3.3  เพ่ืออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มาติดตอราชการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส 

ถูกตอง เที่ยงธรรมโดยทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

อปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผูใชบริการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5.  พืน้ท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6.  วิธีการดำเนินการ 
     1. แตงตัง้คณะทำงานจัดทำคูมือสำหรับประชาชนขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของ อบต.   
 3. ตรวจสอบกระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารที่เก่ียวของของงานบริการที่สวน

ราชการตางๆ รับผิดชอบ 
4.  รวบรวมรางคูมือสำหรับประชาชนของสวนราชการตาง ๆ พิจารณาปรับเปนคูมือสำหรับ

ประชาชนขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 



 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8.  งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
กองคลัง 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 
กองสงเสริมการเกษตร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 การปฏิบัติงานดานบริการดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   
เก่ียวกับการใหบริการดานบริการสาธารณะ 

 10.3 การใหบริการสาธารณะมคีวามชัดเจน ลดระยะเวลาข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมได  
เกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูใชบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาว
ไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดใหความสำคัญในการสรางความเปน
ธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยก
ดาน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาต ิภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกำหนดใหสวน
ราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงมีการ
นำเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการ
แกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบรกิารเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานทีม่ีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรควิในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดำเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมี
กลองวงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 



 

 6.4 จัดใหมีสถานที่สำหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสำหรับผู
พิการ 
 6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการนำระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
   

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 มาตรการการใชดลุยพินจิและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองที่ด ี
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทีม่ีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปที่ผานมา 
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตามกฎหมายเปน
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรบัฟงและสำรวจความคดิเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององคการบรหิารสวนตำบลโคงยางใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ ตำบลโคงยาง 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนนิการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 



 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอำนาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลโคงยาง ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
ได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคดิ วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน
ผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตำบลโคงยาง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 



 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดำเนนิการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผงักำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรงุปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสำรวจความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำจุดบกพรองใน
การจัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได 

 

 



 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลกัการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร  ปลดั   หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด    
หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนนิการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัด  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 
 



 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552  ไดบัญญัติเก่ียวกับอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับทีบ่ัญญัติอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลเอาไว การท่ีนายก
องคการบริหารสวนตำบลจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบรหิารสวนตำบล 
โคงยาง จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายก ใหรองนายก ปลัด    ไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตำบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดอบต.และ
หัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับ ท่ี  6) พ.ศ.2552 และหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความ
สะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ 
ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน
อาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมชิอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบ
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทกุระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 



 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนงัสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรบัมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรบัมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏบิัติราชการแทน   
 10.2 ผลลพัธ 
  - ประชาชนมีความพงึพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4 การเชดิชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบตัตินใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรตหินวยงาน / บุคคลท่ีปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  

2. หลักการและเหตุผล  

 สังคมในปจจุบันอยู ดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยู รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทำใหการมีคณุธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสือ่มถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ   เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนใน
สังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยางจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร 
ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทำความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแก 
คนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการ
สรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสำคัญในการพัฒนา
สังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตแิกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น  

 3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดี 

อันเปน กุศโลบยหนึ่งในการปลูกจิตสาํนึกใหสงัคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนไมนอย
กวา 2 คน/ป  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  

 พื้นทีอ่งคการบรหิารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดําเนินการ  

 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผาน 

ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลโคงยางสื่อสังคม (Social Media)  

เปนตน  



 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

 จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.2 ยกยองเชดิชเูกียรตทิี่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ เปน
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวม
เปนแกนนำในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนำผูที่ไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สงัคม และประเทศชาติอยางตอเนือ่งใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโคงยาง 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกำนัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคบับัญชา   
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคบับัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 



 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.3 ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนาย 
ทำใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำใหตองหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน
การใชพ้ืนที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สำคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครวัแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
   

 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดเห็นความสำคัญของการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลำดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคงยาง  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ำและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ำตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอด
ความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงได
จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจำ
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแก
เกษตรกรไดนอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดำเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร   
ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 



 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจำตำบลโคงยาง 
 5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดำริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตำบล  
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบตัิราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วตัถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัต ิ
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 



 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาทีก่ำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง กับปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหาร
สวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด 
พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ 
ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 



 

3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัตงิานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏบิัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบล ยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอ
ทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 



 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสด ุ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สำคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ขึน้ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

 



 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบตัิราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางข้ึน 
เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏบิัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขัน้ตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที ่
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนือ่งจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิ
ใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง วาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน 
และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออำนาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานสวนตำบล  พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานสวนตำบล   พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 



 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ี  กฎหมายกําหนดไว   ใหประชาชนเขาตรวจดูได  ณ    
ที่ทําการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่ กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง  จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตำบลโคงยางใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตำบลโคงยางโดยมี
งานศูนยบริการขอมูลสำนักปลัด  เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือ
ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมือง
ไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง  ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  

 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  

 3.2 เพ่ือเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จํานวน 1 แหง  
 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 มีการจัดต้ังศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
  6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  

  



 

6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่ กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด  

 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผดิชอบโครงการ  
  สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล 

โคงยาง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองคการบริหารสวนตำบล  วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เรื่อง คาธรรมเนียมการทำสำเนาและ
การรับรองสำเนาขอมูลขาวสารของศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลโคงยางขึ้น 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จำหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 3. เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศนูยขอมูลขาวสารของราชการ จำนวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตำบลโคงยางวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ขอมูลขาวสารของศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทำรางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ



 

 6.4 จัดทำรางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทำรางแบบคำรองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ณ สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสำหรับอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการที่ที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตำบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกำหนดหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐ         
ตองปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาที่ดำเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมาย
กำหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หนวยงานมีคำสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร
สวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา   รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ัง
การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ อันจะเปนการ
สงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนใน
ตำบลโคงยาง ไดรูถึงสิทธิของตน   องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดจัดทำ “โครงการใหความรูแก
พนักงานสวนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ประจำป 25๖๕” 
   

2.  วตัถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือใหพนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  และประชาชน
ทั่วไป   มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือใหพนักงานสวนตำบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  สามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนทั่วไปในตำบลโคงยาง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540    

 
3. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง    และประชาชนทั่วไปในตำบล 
โคงยาง     



 

4. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดำเนินการ     
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

  
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
  
7. งบประมาณดำเนินการ 
          ไมใชงบประมาณ 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
           สำนักงานปลดั องคการบรหิารสวนตำบลโคงยาง 
  
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    พนักงานสวนตำบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   และประชาชนทั่วไปใน
ตำบลโคงยาง มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง สามารถปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในตำบลโคงยาง   ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซื้อจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 
 



 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ        
อบต.โคงยาง  และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  

 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามี สวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐ 
3.2 เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ

มิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ 
3.3 พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความ

เขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดย     
มิชอบในภาครัฐ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 ประชาชนภายในเขต อบต.โคงยาง  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อ     

จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ  
6.2 รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน

การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

 

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

 



 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

 10.1 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล  

10.2 ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  ดังนั้น อบต.โคงยางจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เผยแพร ขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media)  หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ    
สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของ อบต.โคงยางไดงายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  

 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  
  3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนทีเ่ขาถึงประชาชนไดงาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  

 พื้นที่ทั้งในและนอกเขต อบต.โคงยาง  

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  
-  บอรดหนาสํานักงาน อบต.โคงยาง  
-  บอรดประชาสัมพันธของ อบต.โคงยางรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  
-  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่  
-  ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง  
-  จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
-  ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัด

แถลงขาว  
-  หนังสือพมิพหรือวิทยุทองถิ่น  



 

-  ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการทบทนการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   องคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66  แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6 )พ.ศ. 2552 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล เปนเครื่องมือนำสูการปฏิบัติและเปนกรอบใน
การทำงบประมาณรายจายประจำป  และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม โดยอาศัยอำนาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  ขอ 
7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพ่ือ
จางแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพื่อนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยใหนำขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม หมูบาน ชุมชน ใหมากที่สุด อีกท้ังเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบล โดย
แผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดขั้นตอน
กระบวนการและความซ้ำซอนในการจัดทำแผนขององคการบริหารสวนตำบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ 
หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นใน
การจัดทำแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพ่ือใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 
0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กำหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 องคการบริการสวนตำบลโคงยาง จึงไดจัดทำ “โครงการทบทนการจัดทำแผนพัฒนา  ขององคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง ”  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลำดับความสำคัญ และนำขอสรุปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลโคงยางนำแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง นำไปสูการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่มีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ภายใตการ
บริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล 



 

3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
 

4. เปาหมาย 
๑.  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   
2.  ผูนำชุมชน (กำนัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน, และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
 5.  เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่   

  
5. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
  
6. วิธีการดำเนินการ 

1. จัดทำหนังสอืแจงกลุมเปาหมาย 
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกำนัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ 
3. ประชุมประชาคมตำบล เพ่ือนำปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลำดับ 
    ความสำคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ   
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
หอประชุมองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
- สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลำดับความสำคัญ และนำขอสรุปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
2. องคการบริหารสวนตำบลโคงยางสามารถนำแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง นำไปสูการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ที่มีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหาร 
สวนตำบลโคงยาง ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล 



 

3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอน
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จำนวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตำบล ไมนอยกวารอยละ60   
  2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมนิผล   

       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางกับ
ประชาชนในพ้ืนที ่

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีที่ไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจำเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี ้
 6.1 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0๔๔-๒๔๙๗๖๕ ทางโทรสารหมายเลข 0๔๔-๒๔๙๗๖๕ 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 



 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องทีป่ระชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการที่ 3 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบรกิารประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก 
จึงไดจัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน  เพ่ือสำรวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ดำเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูใน
อำนาจหนาที่ อาจดำเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือ
หากจำเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางกับ
ประชาชนในพ้ืนที ่

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นำบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ออกไปใหบริการแก
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพ้ืนทีท่ั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 กำหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตำบลโคงยาง   

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำรางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัต ิ
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนำไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคงยางทั้งหมด 
 4. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่   
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 
 
 
 



 

 6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดทำรางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย   
  4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่   
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ 
  7. นำกิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ซึ่งไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง อยางท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น
โดยมีเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ศูนยบริการสาธารณสุข อบต.โคงยางเปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการใหบริการแกประชาชน
แบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้ งในดานการ
รักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ  และการปองกันโรค เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐาน
อยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปน
กลไกหนึ่ง  ในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม 
และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส  
 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
  3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 อบต.โคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก  
-  กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการ อบต.โคงยาง  
-  ผานเว็บไซต อบต.โคงยาง  
-  ผาน facebook  อบต.โคงยาง  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบ 
สำนักปลัด อบต.โคงยาง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง

รองเรียน 



 

3.2.3   มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วตัถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครดัลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ
 3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏบิัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแล
ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น      
เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอัน มีลักษณะที่เก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ 
เชน กลิ่นเหม็นเสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ  
 3.3 เพ่ือเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่  

4. เปาหมาย  

 รับแจงเรือ่งรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่ อบต.โคงยาง 

5. วิธีดําเนินการ  
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ  
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศนูยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.โคงยาง  
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา  

สั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ   เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแต เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  โดยชองทาง

รองทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  

7. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

  



 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึ งการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานของ อบต.โคงยาง  

 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข  

 9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3.1 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตัง้คณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตำบล มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได
มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กำหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พื้นท่ีดำเนนิการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 



 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลโคงยางจึงไดจัดทำโครงการ   
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป   ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการม ี     สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมา อีกทางหนึง่ดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชนแพทยประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกำหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ  10,000  บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 

 

 



 

3.3.2 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสด ุ

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมทองถิ่นเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปใน
ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง  อยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลนั่นคือไดทำหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง  ๘  หมูบาน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง อยางแข็งขันสำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ใน
หลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทำความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕)  
 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 



 

9. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3.3 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล ตอไป 
 ดังนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดจัดทำโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง 
 3.3 เพ่ือดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบล
โคงยาง 
 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 



 

6. วิธีดำเนินการ  
 1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธการดำเนินโครงการ 
 3 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6 การดำเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน 
 7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง  
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคบั ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 



 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสำนกั/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึง่ครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง
จึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบทีร่ะเบียบฯ กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกำหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 



 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับ
ดูแล 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 
 
 



 

4. เปาหมาย 
 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  
โคงยางเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
และผูบริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธภิาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.โคงยาง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดใหอบต.โคงยางในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิ ภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน 
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี   

การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ี อาจเกิดขึ้น 
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดำเนินการได 

 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  

 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด  

 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสวนราชการของ อบต.โคงยาง  
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 สํานักงาน อบต.โคงยาง  
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.โคงยาง (ระดับองคกร) จัดสง

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป  



 

 6.2 หัวหนาสวนราชการของ อบต.โคงยางนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  

 6.3 หัวหนาสวนราชการของอบต.โคงยาง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
อบต.โคงยาง  

 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.โคงยางประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือ
จะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป  

 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด  อบต.โคงยาง  

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

 10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน     

ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกำหนดหนาที่ของงานเปนเรือ่งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคบัที่ปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตำบล พนักงานครูสวนตำบล พนักงานจาง ที่มีการดำเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตำบลโคงยางไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยาง
เครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 



 

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบล     (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผู ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลือ่นตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จะออกคำสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ
ที่เก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินที่ไมเปนธรรม 



 

 - นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ออกคำสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงนิใหประชาชนไดรับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็วถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏบิัติงาน การบริหารการเงนิการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ  
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 ประชาชนในเขต อบต.โคงยาง  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิ น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงาน อบต.โคงยางภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปด เผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

 



 

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง อบต.โคงยาง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเปน
รายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจำเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย 
ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรบั จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงนิ 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเวบ็ไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 



 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรบัทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบล 
โคงยางทำใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชมุชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  จึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปน
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตำบลโคงยาง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบรหิารสวนตำบลโคงยาง   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ใหความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 



 

 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซือ้จัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทจุริตคอรรัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิน่ 
4.3.1 สงเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบตัิหนาที่

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ไดดำเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร 
พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาที่ 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน 10 คน 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตำบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณ ี
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 



 

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาที่ 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน 15 ราย ไดรับการฝกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ  
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  เปนกลไก

สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต  องคการบริหารสวนตําบลโคงยางจึงไดดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนด
บทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ื อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปน
การชวยลดปญหาการทุจริตได  

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
 3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เปาหมาย  

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  จํานวน ๑๖ คน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  

6. วิธีการดําเนินงาน  
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  

  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ  เชน  การจัดซื้อ   
จัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
  6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน  

  ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 



 

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

10. ผลลัพธ  
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝายบริหาร  

  10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทำหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตำบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอำนาจระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สำคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบล 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดำเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่อง
ตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอำนาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง จำนวน 10 คน 

5. พื้นท่ีดำเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏบิัติงานในเรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นำขอมูลแจงในที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 



 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตำแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม 
หากใชตำแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทำ
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพฒันาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรปัชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนนิการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 
 
 



 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรอืตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตำบล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

โครงการที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ภารกิจหนาที่ ในการบริหารราชการทองถ่ินใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจำเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตำบลโคงยางใน
การรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
คอรรัปชันในทองถิ่น 
 องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจำเปน จึงได
จัดทำมาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลโคงยาง 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ตำบลโคงยางเขามามี
สวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตำบลโคงยาง 
 



 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตำบลโคงยาง 
 2. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคยีง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง ในการรวมคดิ รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
 5. ทำบันทึกขอตกลง (MOU)   รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลโคงยางกับบุคคล องคกร 
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบรหิารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลโคงยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนที่ทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและม ี    สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วตัถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโคงยาง 

5. พื้นท่ีดำเนนิการ 
 ตำบลโคงยาง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 3,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 

 
 
 


