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คํานํา 
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง ทาใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ  
ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
อยางทัดเทียม ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ 
มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา  ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนใน
การตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยาง
เปนรูปธรรม  งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต ๔ ป พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ   เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน
กําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ ดวย 
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บทท่ี  1  บทนํา 
1. การวิเคราะหความเสียงในการเกิดทุจริตในองคกร 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพื่อตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถิ่น  ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

  สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   ดังนี ้
   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช 
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคล
เหลานี ้
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่ง ทีท่ําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที ่
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  



 ๒

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน
เปน พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป 
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน สวนรวม  

  ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปน ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด 
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
2. หลักการเหตุผล 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา ลําดับตน 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน ในสังคมไทย 
ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวา
เปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู
เสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวนทองถิ่นอยาง
ยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริต 
คอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผล
คะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 
2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 
2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการ
คอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกร
ตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่
ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน 
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภทีท่ําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ พวก
พอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวา
การทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือ
กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไม
สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม 
ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 



 ๓

Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 
6 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
  ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
  ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบล 
อาวนอย   จึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  เพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใชเปนกรอบแนวทาง
ในการดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกัน
การทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสานึกคานิยมของ
สังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระ
ราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี พ.ศ. ๒๕๔๖   
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได และ
เปนไปตามแผนจังหวัดกาฬสินธุใสสะอาด  

  วิสัยทัศน 
           “มุงหมั่นพัฒนา รักษาประเพณี มีคุณธรรมนําหนา  แกปญหาความเดือดรอน” 

   พันธกิจ 
  ๑.  สรางระบบบริหารจัดการที่ด ี
  ๒.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถิ่น  ประชาชน  และชุมชน 
  ๓.  พัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม  การสาธารณสุขและการกีฬา 
  ๕.  พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัย 



 ๔

  ๖.  สงเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน 
  ๗.  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน ทองถิ่น 
๒) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ

ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
๓) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

(Good Governance)  
๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก ประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขาราชการ  
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น
ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
  ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ ตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
  ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดาน การ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน เครือขายใน
การเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 



 ๕

 

บทท่ี  2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4  ป  (พ.ศ.2561-2564) 
บัญชีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4  ป  (พ.ศ. 2561-2564)  แยกตามมิต ิ

ในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



 ๖

มิติที่ 1  การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล - - - - สป. 

๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม - - - - งานบุคลากร 

๓ .โครงการสมุดความ ดีพนักงานจาง - - - - งานบุคลากร 

4.โครงการฝกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก ผูบริหาร สมาชิกสภา 
และ พนักงานขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

250,000 250,000 250,000 250,000 งานบุคลากร 

5. มาตรการ “สงเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

- - - - งานบุคลากร 

6.มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดาน การตอตานการทุจริต” - - - - งานนิติกร 

7.โครงการเสริมสราง ความซื่อสัตย สุจริต และ ปลูกฝงทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดี ในการตอตานการทุจริต 

- - - - งานนิติกร 

8.กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอน ใหกับบุคลากร
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น 

- - - - งานนิติกร 

9.มาตรการ “จัดทํา คูมือการปองกันผลประโยชน ทับซอน” - - - - งานนิติกร 

10. มาตรการ “ปลูกฝง องคความรูใหมีความเขาใจ เกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 

- - - - งานนิติกร 

 

 

 



 ๗

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) ปลูกตนไมเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว ลดภาวะโลกรอน ในเขต พื้นท่ี
ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 กอง สส. 

2) โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน ใน
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง สส. 

3) โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได) 

20,000 20,000 20,000 20,000 งานพัฒนาชุมชน 

4) โครงการสรางอาชีพ สราง รายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 งานพัฒนาชุมชน 

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการคายคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 20,000 20,000 20,000 20,000 งานพัฒนาชุมชน 

2) การประกวดคําขวัญตอตาน การทุจริต 1,000 1,000 1,000 1,000 งานบริหารงานทั่วไป 

3) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง สังคมใหเด็กและเยาวชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

10,000 10,000 10,000 10,000 งานบริหารงานทั่วไป 

4) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง สังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลอาว
นอย  (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

20,000 20,000 20,000 20,000 งานพัฒนาชุมชน 

 



 ๘

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- - - - งานนิติกร 

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.มาตรการการสราง ความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคล - - - - งานบุคลากร 

๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น ปลัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวน
ราชการ 

- - - - งานบุคลากร 

๓.กิจกรรม “สราง ความโปรงใสในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

- - - - งานบุคลากร 

๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป 

- - - - กองคลัง 

๕.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสด ุ - - - - กองคลัง 

๖.กิจกรรม “สราง ความโปรงใสในการใชจายเงิน งบประมาณ - - - - กองคลัง 

 
 

      

 



 ๙

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

8.โครงการเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง - - - - กองคลัง 

9.กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการประชาชน
เพื่อใหเกิด ความพึงพอใจแกประชาชนโดย ทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 

- - - - 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

10.โครงการจางสํารวจ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 17,000 17,000 17,000 17,000 งานบริหารงานทั่วไป 

๑1.กิจกรรมการใชบัตร คิวในการติดตอราชการ - - - - สป. 

๑2.มาตรการ “ยกระดับ คุณภาพการบริการประชาชน” - - - - งานบริหารงานทั่วไป 

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - - - งานบริหารงานทั่วไป 

๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ - - - - งานบริหารงานทั่วไป 

๓.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ 

- - - - งานบริหารงานทั่วไป 

๔.มาตรการมอบ อํานาจของนายกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น - - - - งานบริหารงานทั่วไป 

๕. มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

- - - - กองชาง 

6. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ 
 
 
 

- - - - งานบุคลากร 



 ๑๐

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ 

๑.โครงการพอ – แม ดีเดน - 2,000 2,000 2,000 งานบริหารงานทั่วไป 

๒.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแกสตรี ดีเดน - - - - งานพัฒนาชุมชน 

๓. ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติ ปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ 

- - - - งานพัฒนาชุมชน 

4. กิจกรรมยกยองและ เชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกร
ดีเดน ผูทําคุณประโยชน หรือเขารวมในกิจกรรมของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

- - - - งานธุรการ 

5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ - - - - งานพัฒนาชุมชน 

6.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - งานพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

๑. มาตรการ “จัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” - - - - งานบุคลากร 

๒.กิจกรรม “การจัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย” 

- - - - งานบุคลากร 

๓. กิจกรรม ใหความ รวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีได 
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การ ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

- - - - งานนิติกร 

๔. มาตรการ “ใหความ รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ ทั้ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ” 

- - - - งานนิติกร 

๕. มาตรการ “แตงตั้ง ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง รองเรียน” - - - - งานนิติกร 

๖. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง รองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ ขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย วาทุจริตและปฏิบัติ ราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิ ชอบ” 

- - - - งานนิติกร 

 



 ๑๒

 

มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร ขององคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอยใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

- - - - งานนิติกร 

๒.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล ขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย” 

- - - - งานนิติกร 

๓.กิจกรรม “อบรมให ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 

- - - - งานนิติกร 

๔.มาตรการ “เผยแพร ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ หลากหลาย” - - - - งานนิติกร 

๕.กิจกรรม “การ เผยแพรขอมูลขาวสารดาน การเงิน การคลัง 
พัสดุ และ ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล และการ รับ
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง” 

- - - - งานนิติกร 

๖.มาตรการ “จัดใหมี ชองทางที่ประชาชนเขาถึง ขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย” 

- - - - งานนิติกร 

๗.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย 

10,000 10,000 10,000 10,000 งานนิติกร 

8.กิจกรรม  Call  Center - - - - งานธุรการ 

 



 ๑๓

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

๑.โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน 32,000 32,000 32,000 32,000 งานพัฒนาชุมชน 

๒.การดําเนินงานศูนย รับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย 

- - - - งานนิติกร 

๓.มาตรการกําหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง รองเรียน - - - - งานนิติกร 

๔.โครงการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเคลื่อนที่ - - - - งานนิติกร 

๕.มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

- - - - กอง สส. 

๖.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง ใหผูรองเรียน/
รองทุกขรับทราบ 

- - - - งานนิติกร 

 



 ๑๔

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวน
รวมบริหารกิจการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑.มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

- - - - 
งานนโยบายและ

แผน 

๒.มาตรการการประชุมประชาคม หมูบานและประชาคมตําบล 
ประจําป 

- - - - 
งานนโยบายและ

แผน 

๓.การสงเสริมและ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 งานพัฒนาชุมชน 

๔.มาตรการแตงตั้ง ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน 
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

- - - - กอง คลัง 

๕.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย 

- - - - 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

๖.มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี
ของ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

- - - - 
งานบริหารงาน

ทั่วไป 

 



 ๑๕

 

มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

๑.โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบภายในประจําป
งบประมาณ 

- - - - งานนิติกร 

๒.โครงการจัดทํา รายงานการควบคุมภายใน - - - - งานนิติกร 

๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน - - - - งานนิติกร 

๔.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย 

- - - - งานนิติกร 

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

๑.มาตรการสงเสริมให ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุแตงตั้ง การโอน 
ยาย 

- - - - งานบุคลากร 

๒.กิจกรรมการ รายงานผลการใชจายเงินให ประชาชนได
รับทราบ 

- - - - กอง คลัง 

๓.กิจกรรมการมีสวน รวมของประชาชนในการ ตรวจสอบการ
รับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสิน ขององคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย 

- - - - กอง คลัง 

๔.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง จากตัวแทน
ชุมชน 

- - - - กอง คลัง 

๕.โครงการอบรม กรรมการตรวจรับการจาง 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง คลัง 



 ๑๖

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ (บาท) 

4.3 การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

๑.โครงการอบรมให ความรูดานระเบียบ กฎหมาย ทองถิ่น 
ผูบริหาร และสมาชิก สภาทองถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 งานธุรการ 

๒.กิจกรรมการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาทองถิ่น 300,000 300,000 300,000 300,000 งานธุรการ 

๓.กิจกรรมสงเสริม สมาชิกสภาทองถิ่นใหมี บทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

- - - - งานธุรการ 

๔.กิจกรรมการมีสวน รวมในการปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

- - - - งานธุรการ 

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 

๑.มาตรการเฝาระวัง การคอรรัปชันโดยภาค ประชาชน - - - - งานนิติกร 

๒.กิจกรรมการติดปาย ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ ทุจริต 5,000 5,000 5,000 5,000 งานนิติกร 

๓.มาตรการการ สงเสริมและพัฒนาเครือขาย ดานการปองกัน
การทุจริต 

- - - - งานนิติกร 

 

 

 



 ๑๗
 

บทท่ี  3  รายละเอียด / โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่  1  การสรางสังคมไมทนตอการทจุริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุข
แกประชาชนในทองถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)  เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ใน
สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการ
ที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้ง
สรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไม
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ
ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน
รวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย 
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึง
จัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  



 ๑๘
 4. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร
ไดอยางม ีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  
  2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
ภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรู
และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริตมี
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดจัดทําโครงการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน   



 ๑๙

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนกังานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง องคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง องคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย  ไดรับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคม
แหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ 
สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการใหการเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  
  3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล 
อาวนอย   

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายใหความรู เสริมสรางคุณธรรม 
           6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ
เห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน  

7. ระยะเวลา     ในการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการ
ปฏิบัติงาน  
  10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแก
ครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  
  10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 



 ๒๐
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

  การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การทํางานใน แตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงที่ใชในการ
ประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความ
ซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคน อยูท่ีผลของงานหรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษา
จากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร องคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดีพนักงานจาง โดย
ใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความ
รับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสราง
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนางาน และพนักงาน     
  3.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานที่ปฏิบัต ิ 
  3.3 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรับ
มอบหมาย  

4. เปาหมาย   พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

5. ระยะเวลา  3  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผล
การปฏิบัติงานประจําทุกวันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร  
  6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจําป 

7. งบประมาณ  :  ไมใชงบประมาณ  

8. สถานทีด่ําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

9. ผูรับผิดชอบ    งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย   
  10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได  
  10.3 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความ
รับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตามกําหนด 
 



 ๒๑
 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต แกผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพื่อ
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดย
ใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม 
เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น 
และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงาน
ทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยาง
ประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและ ไววางใจที่จะเขามารับบริการที่องคกรนั้น ๆ 

ประกอบกับประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
(ขาราชการหรือพนักงานจาง) และลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ลงวันที่  28  ตุลาคม 2558 และ
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงคให
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ซึ่งมีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุน พัฒนาการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในสังกัด เพื่อใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เข็มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี บริหารราชการดวยความ
โปรงใส เปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน จึงไดมีการจัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกันการทุจริต แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย ดังกลาวนี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสุข
แก ประชาชน  
  3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับ
ซอน 

4. เปาหมาย 

  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 



 ๒๒
6. วิธีการดําเนินการ  
  1.  จัดกิจกรรมฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริต แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ
มาถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติ
ราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม  
 2.  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที ่(ยกเวนสมาชิกสภาฯ) 

7. ระยะเวลา  การดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 25๐,๐๐๐  บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ    งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70  
  ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
 
 
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย พ.ศ. 25๕5 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทําประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง 
ประกาศหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ลงวันที่ 9 ตุลาคม 
2558 กําหนดใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก การยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม , การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ, การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ 
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน , การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, 
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง, การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได , การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกร นอกจากนี้  สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ 
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม   ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 



 ๒๓
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน  

3. วัตถุประสงค   
  3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน และเปนสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและ ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
  3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ  
  3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เปดเผยเปนการ
ทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของ
รัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  งานบริหารงานบุคคล  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
 



 ๒๔
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสูการ
เปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนเพื่อให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย  จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตร
วาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและ
เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิก สภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตทีน่ํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปลูก
จิตสํานึก  
  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด งานนิติกร  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
 



 ๒๕
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการตอตาน การ
ทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ผูที่มี บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิน่ ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่น
จะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข หรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และพนักงานขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปน
ผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ กระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพื่อเปนตนแบบ
ให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง 
ใหตระหนัก ในการเปนขาราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่อง
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม 
อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต 
ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึง
ไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ตอตานการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานครอูงคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
  2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
  ๓.เพื่อใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
พนักงานครอูงคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและ พนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
  4. เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
ครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิต
สาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ สมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สราง
ประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการ กระทําความดี รูจักการให การเสียสละ
และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  
4. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย  จํานวน 82 คน  
5. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 25๖๑  
6. งบประมาณ  ไมใชงบประมาณ  



 ๒๖
 
7. วิธีการดําเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของ เจาหนาที่รัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพื่อการตอตานการทุจริต  
  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารและฝายสภา
ทองถิ่น และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น  
  7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี
ใหแกคณะ ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการ
บริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
  7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย  
8. สถานทีด่ําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   งานนิติกร 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75  
  2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
 

 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ การมี
ผลประโยชนทับซอน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
หรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่
เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัด
อยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการ
แตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่
บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อให
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  ดังนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย  เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน 
ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  



 ๒๗
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย   
  3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธีการดําเนินการ ใหความรู แงคิด สรางวัฒนธรรมองคกรและกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกในเรื่องผลประโยชนทับ
ซอน ผานการประชุมพนักงานประจําเดือน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
  ผลลัพธ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการ แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบัน
หนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง 
การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผาน
กิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาที่ในหนวยงานดวย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทจุริตขางตน และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ



 ๒๘
ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติ
ตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให
เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  
  3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริต   คอรรัปชัน    
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับเรื่องประโยชนทับซอน  
  2. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3. ตรวจสอบความถูกตอง  
   4. แจกจายใหบุคลากรในหนวยงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนิติการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แกไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อ
ลดระบบ อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกันได หาก เจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกันแหงผลประโยชน 
หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง
ระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสราง 
ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรู
ใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุ และปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพื่อจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่
ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ ผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่ง
เปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและ การบริหารที่สําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดทํามาตรการ 
“ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรม
ของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน สวนรวมในการปฏิบัติราชการเปน
สําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปอง ผลประโยชนสวนรวมของ



 ๒๙
ประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเอง  กลุม พรรค 
พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติ 
และประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย 
  3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และ ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชุมบุคลากรเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  1. ถายทอดองคความรู ดานการขัดกันแหงผลประโยชน ผานการประชุมประจําเดือนพนักงาน 
  2. สรางกิจกรรม ปลูกจิตสํานึกการขัดกันแหงผลประโยชน   
  3. ดําเนินกิจกรรม  
  4. รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการประชุมเพื่อปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 

 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “ปลูกไมเพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 
อาวนอย ประจําป 2561 – 2564” 
2.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอาการ (Climate Change)       
ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม
เคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือ
กันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจาก
ตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความ
สมดุลการใชพื้นท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพื้นท่ีนั้นๆ ลงไดอยางนอย 2 องสาเซลเซียส เพื่อเปน
การแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่       
สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ประจําป 2561 – 2564” เพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะ
ในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้นงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดจัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตองคการบริการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
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3.วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน 

2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ตําบลอาวนอย 

3. เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลคา
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน 

4. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอนแก
ประชาชน 
4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 10,000 ตน 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
 พืน้ที่สาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6.วิธีดําเนินงาน 

1. ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
ทองถิ่น เขารวมกิจกรรม 

2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหจัดเตรียมสถานที่เพื่อ
ปลูกตนไม 

3. จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ 
4. ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน

ในทองถิ่น 
5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๓0,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. ทําใหเพิ่มพื้นท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
3. ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ “สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว พัฒนา   
และปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน  ประจําปงบประมาณ 2561 – 2564” 
2.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิด
กฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผล
กระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหา
วิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมาขึ้นอยางมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบ
งายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง 
ไดแก ปลูกใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่  อยูอาศัยและ
จําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไวใชสอยโดยตรงและ
พลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  ไดตระหนักถึง
หนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  จึงไดจัดทํา
โครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลอมในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
3.วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
4.เปาหมาย/ผลผลิต 

1. ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 1๖ 
หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัวรั้วกินได เปนตน 

2. ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ชายหาดทะเล ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 1๖ หมูบาน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย โดยบูรณา
การ รวมกันกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ 

3. ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ผูนําชุมชนกลุมตางๆ ทั้ง 1๖ หมูบาน 
ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 
5.พื้นที่ดําเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย แหลงน้ํา คูคลอง และ
ชายหาดในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6.วิธีดําเนินงาน 

1. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวม
ทุกชุมชน) 

2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอย   
แตละชุมชน) 

3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
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4. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ

สะอาดถนน ชายหาด และพ้ืนที่สาธารณะประโยชนตางๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 

สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

6. จัดกิจกรรมศึกษาดู งานหมูบ าน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสํา เร็ จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
7.ระยะเวลาดําเนินการ    4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๒0,000 บาท 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคที่ไมติดตอเพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลก็
ตองเพิ่มขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อใหรองรับผูที่มารับบริการ ซึ่งเปนภาระที่รัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเปนอันมาก และเปน การแกปญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหาสุขภาพที่สําคัญมีสาเหตุมาจาก
การบริโภคอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมที่ไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกร
ผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพื่อ เหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีที่เปนโทษเหลานั้น ตกอยู
กับผูบริโภคอยางยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ ปองกันปญหาที่เปนการแกที่ตนเหตุแบบยั่งยืน คือการใหสุข
ศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็
เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารที่ดี มีประโยชน แตกระนั้นสําหรับประชาชนที่ไมเคยปลูกผักเลยก็
เปนปญหาใหญในการที่จะเริ่มตนที่จะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ตระหนักใน
ปญหานี้ จึงไดรวมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง  
  3.2 เพื่ออนุรักษพืชผักถิ่น พันธุพื้นเมือง และขยายพันธุพืชที่เปนสารอาหารใหคงอยูไว  
  3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช
สารเคมี สงเคราะหใดๆ  
  3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  4.1 ประชาชนทั่วไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  



 ๓๓
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ขั้นเตรียมการ  
 - แตงตั้งคณะทํางาน  
  - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  - สํารวจ/คัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมเปนสมาชิกนํารองของโครงการ  
  - จัดหาเมล็ดพันธุ / ตนกลา  
  6.2 ขั้นปฏิบัต ิ 
  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปลูกและดูแลตามแนวทางการดําเนินงานผักปลอดสารพิษ เพื่อใหสมาชิกที่
รวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ  
  - แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก/ตนกลา  
  - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน  
  - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
  6.3 ขั้นประเมินผล  
  - การนําเสนอผลงานทีก่ําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตทีส่ําเร็จแลว  
  - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพื่อการบริโภค (จํานวน 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ)  
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น  
  - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
  - มีการสรุปปญหาที่ได จากการดําเนินการที่ผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแกไข 
รวมกัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได 
   10.2 สมาชิกสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง  
   10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
   10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน    
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งได
พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับ
ราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปู
พื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุง
พัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจน
อยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การ



 ๓๔
พึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลอาวนอย  จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทาง
ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมี
รายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค  
  3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
  3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
  3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
  3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ  
  3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
   6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ  
   6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
   6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
   10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
   10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
   10.4 มีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
   10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 ๓๕
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการคายคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติด
อยูกับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น ความ
จงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาที่
ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการ
เรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มี
ประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว รวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  และโรงเรียนในเขตตําบลอาวนอย 
โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ให
สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอื้ออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคค ีในหมูคณะ  
   3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
  3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม  
  3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม  
  3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
  3.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ครู เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
5. พื้นที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน  
  6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ 
  6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ  
  6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
  6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม  
  6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔   
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
  10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค  
  10.3 ผูเขารวมโครงการมีจติสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง  
  10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
  10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 
 
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

  ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดาน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม
ในการรักความดีและรูสึก ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้
จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหทุกคน เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการ
ทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับ ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการ
ปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมที่ ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของ
คุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย องคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย  ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
กระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการ 
ตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด ตาม
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข  
3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร
รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  

  3.2 เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มี
ความ ซื่อสัตยสุจริต  

  3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษา
ที่สื่อถึง การตอตานการทุจริต  

  3.4 เพื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  
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4. เปาหมาย  

  เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอาวนอย     
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชันที่เกิดข้ึนและ พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

  5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 
   5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด   
  5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด  
  5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  กําหนด  
  5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

6. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

  10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย

สุจริต  
  10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึงการ

ตอตาน การทุจริต  
  10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย    
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่
สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็ก
และเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น 
เทศบาลตําบลหนองสรวง  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ให
เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและ
คานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่ สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการ
ปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความ
ซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิต
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สาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทํา
ใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
  3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
  3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชน สวนรวม  
4. เปาหมาย  
     เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จํานวน ๑๒๐ คน  
  เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสงัคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
  5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
  5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
  5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็น
ความสําคัญของ การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึง
ควรทําใหเด็กและเยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม  โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจัก
การใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจัก
เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่ง
เปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการ สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
(กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็ก
และเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตได อยางสมดุล ทามกลางการ
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เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจัก เอื้อเฟอเผื่อแผและ
แบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มอีํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ 
ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ได  
  3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้น  
  3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจัก
อยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
4. เปาหมาย  
  เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จํานวน ๘๐ คน  
  เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
  5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
  5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
  5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
7. งบประมาณดําเนินการ   จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดข้ึน ได  
  10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับ
ผูอื่นได อยางมีความสุข    
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
 
1. กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได
นั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกัน
การทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการ กํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ได
สรางความขมขื่นใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกัน
นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานใน
ทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานใน
ทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอื่น และมูลคาของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็ง
ในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นท่ี ทั่วประเทศตอไป  
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3. วัตถุประสงค  
  เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  4.2 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  
  4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  6.2 ประกาศเจตจํานงตอสภาทองถ่ินและพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
 6.8 ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 4 ป 
  6.9 รายงานผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖4)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ - มีการประกาศ
เจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง และมีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นได – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุแตงตั้ง 
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 72 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
หมวด 4 การปฏิบัติราชการแทน มาตรา 38 มาตรา 40 หมวด 6 การรักษาราชการแทน มาตรา 41 – 50 พระราช
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ
บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกใน
การติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรค
อยางยิ่งตอการใหบริการทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 72 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการ
บริหารราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59 (2) 
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล มาตรา 60 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล มาตรา 60 วรรคสอง ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาราชการ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 60/1 ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายและอํานาจหนาที่อื่นตามที่
มีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 254๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน ขอ 240  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข
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ขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน  
  3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
  3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
  3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ ประกอบดวย  
 -นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 -นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลและหัวหนาสวนราชการ  
 -ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ  
  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผลผลิต  
  -มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ผลลัพธ  
  -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการทีไ่ดรับอยูในระดับด ี 
  -ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 



 ๔๔
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึง่เปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอนาจ หนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดใหการบริหารราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่กําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 48 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา 48 กําหนดใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามนโยบายและอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 254๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน  
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน  
  3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
  3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
  3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  



 ๔๕
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย  
  -นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  -นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ  
  -ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
  -ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ  
  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผลผลิต  
  -มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ  
  -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับด ี 
  -ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”        

2. หลักการและเหตุผล  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2559 (แกไขเพิ่มเติมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล) ขอ 210/1 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสวนตําบล เพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศฯ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 6) ขอ 31 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน



 ๔๖
จาง เพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางที่ผานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

3. วัตถุประสงค  
  เพื่อใหการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  

5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอย
กวา 2 คน เปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบล ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  
  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ประกอบดวยนายก
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยหรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ที่ไดรับมอบหมาย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนราชการไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที ่
เปนเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจ างประจํา 
และพนักงานจาง เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.4 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จัดทําลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผูมีผลการประเมินระดับ
ดีเดน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช และระดับตองปรับปรุง รวบรวมเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา องคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย 
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา องคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2559 (แกไขเพิ่มเติมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ     

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได 
 



 ๔๗
 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน ทรัพยสินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด  
 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายการเงิน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจาย จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป  และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะตองทําตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล    
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายการเงิน กองคลัง และเจาหนาที่รับผิดชอบควบคุมงบประมาณของแตละสํานัก/กอง 
มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวของ  
  3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝายการเงิน กองคลัง และเจาหนาที่รับผิดชอบควบคุมงบประมาณของแตละสํานัก/
กอง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ฝายการเงินจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  
 6.2 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณของแตละสํานัก/กอง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ทุกปงบประมาณ (หวงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 บุคลากรฝายการเงิน กองคลัง และเจาหนาที่รับผิดชอบควบคุมงบประมาณของแตละสํานัก/กอง มี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวของ  
  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง 
เดียวกัน  
  10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 



 ๔๘
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่10) พ.ศ. 
2558 และเพื่อใหการบริหารงานพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความรู 
ความชํานาญดานงานพัสดุโดยเฉพาะ ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วลดปญหาอันเนื่องมาจาก
การไมเขาใจระเบียบปฏิบัติราชการ เปนไปตามลักษณะการจัดทําแผนจัดหาพัสดุที่ดี ๗ ประการ คือ ถูกตอง ครบถวน 
เปนธรรม เปนไปได กระจายงาน ประสานใจ  ใชเปนเครื่องมือ  ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหาร
หนวยงานเจาของเงิน ผูปฏิบัติงาน และผูตรวจสอบ สามารถทราบขอมูลตางๆเกี่ยวกับพัสดุทุกประเภทขององคกรปก
รองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองรวดเร็วและมีแนวทางในการบริหารงานพัสดุ การจัดทําแผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในแนวทางเดียวกัน องคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย จึงไดจัดทํากิจกรรมนี้ขึ้น 
 3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  
  3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
  3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
  3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
  3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  4.1 หัวหนาฝายการเงินและผูอํานวยการกองคลัง  
  4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ  
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
  6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
  6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
  6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
  10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
  10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 



 ๔๙
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่มีกฎหมายฉบับตางๆที่บัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐ ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกัน ระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยจะกลาวเฉพาะในสวนของเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ การ ดําเนินกิจการของ
เจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามและมีหลักการของกฎหมายอยางเดียวกัน ตามมาตรา ๑๐๐ และ ไดทําการเปรียบเทียบ
ตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามและบทกําหนดโทษ เมื่อมีการฝาฝนกฎหมายนั้นๆ เชน รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งไดบัญญัติ หามการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐและประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวของ
กับเรื่องนี้ และมาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลภายนอก ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่มีเจตนา
เพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริต  ดังนั้นจึงไดกําหนดกิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอยมีประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
  3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
  3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการ
จัดหา พัสด ุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
  10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 



 ๕๐
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวน
ตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (9) ที่
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการ
โดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค
ที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมี
ความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วตัถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ของ องคการบริหารสวนตําบล  
  3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
  3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. 25๕๘  จํานวน ๕  ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย และสวนราชการ  สถานศึกษา และทุกหมูบาน ภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี ้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  



 ๕๑
  6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ  สถานี
วิทยุกระจายเสียง เปนตน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา ๔ ชองทาง  
   10.2 ผลลัพธ  
   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด  
   - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหาการรองเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
 
 
 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 
1. ชื่อโครงการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดน
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว      ( One Stop Service) ณ องคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เปน
อํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ 
โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่ เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับ
หนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละ
กระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อ
ใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวก
แกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถิ่น ได
มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อ
การบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริม
ผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดาน
การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความ



 ๕๒
โปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อเปน
มาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ  
  3.2 เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, 
ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ  
   10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
 
 
1. ชื่อโครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปน หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อ
จัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผูใหบริการก็
จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอย
เพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจ
จากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 



 ๕๓
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยใหเทศบาลดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงาน  จาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ  
  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึด 
ประโยชนสุขของประชาชน  
  3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ครั้ง ตอป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ขออนุมัตดิําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือ
นอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ตามรูปแบบที่
กําหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ทราบ  
  6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
  6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  งบประมาณ ๑7,๐๐๐ บาท/ป  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย  จํานวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ  
   – ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  
   - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 



 ๕๔
 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  หนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และ
หนาที่อื่นตามกฎหมายทีก่ําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย  ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลนั้นมักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่ง
เจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการ
ใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค  ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ ไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง  เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ  
  3.2 เพื่อใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  
  3.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
  3.4 เพื่อเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การ ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที ่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงและเปนธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ  
  6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ 
  6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  
  6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว  
  6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
  6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง 
แกไขการ ใหบริการอยางมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  



 ๕๕
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่
ใหบริการ  
  10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ - การ
ใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่   
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด  โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด 
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา 
ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความ
ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดง
ขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพื่อให
เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของ หนวยงานมีความเปน
ธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน  
  6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให 
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
  6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปด ภายในสถานที่ใหบริการ  
  6.4 จัดใหมีสถานทีส่ําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ  
  6.5 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  



 ๕๖
  6.6 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกตใชในการ ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 
 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุกปนั้น เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไป
ดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการ
ประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางาน
หรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหสั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 

ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   



 ๕๗
6. วิธดีําเนินการ  

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ 

ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบ
อํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ นายก
อบต. มอบอํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก อบต. และผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ 
เจาหนาที ่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏบิัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความ
ศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตอง
เปนไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
เปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน เทศบาล
ตําบลหนองสรวง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไป
เพื่อ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่
ผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน 
อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



 ๕๘
 

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ 

ขอรับบริการ     
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  และผูที่มาติดตอราชการกับองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย   
5. พื้นที่ดําเนินการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธดีําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย

ทั่วกัน  
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
 6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
 6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
 6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
 6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  
 6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้งเวลา 

ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการจัดทํา 

โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ 
บริการ  

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได 
 



 ๕๙
 

 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การดําเนินการ
อื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

  การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อเปน
การ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทัน
ตอสถานการณที่การบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
3. วัตถุประสงค  

  เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
4. เปาหมาย  

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ปลัด อบต. หรือ หัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด อบต. หรือ 
หัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ปลัด อบต. หรือ หัวหนาสวนราชการ ที่

ไดรับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 ๖๐
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 25 37  และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้น ได ดังนั้น 
เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบ
อํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที ่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
พิจารณา  

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาทีข่องนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
1. โครงการ  :  มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล :  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลง
อาคาร เปนตน ซึ่งลวนแต เกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใชอํานาจอยูกับนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกอ็าจเปนผลใหการบริการ ประชาชนเกิดความลาชาและอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตขึ้นมา
ได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค : 

3.1  เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนไปอยาง

รอบคอบ 

3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต : 

คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 



 ๖๑
5. พื้นที่ดําเนินการ  :  เขตพื้นท่ีควบคุมอาคารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

6. วิธีดําเนินการ : 

เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  :    4 ป  ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ :   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  :    กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 

มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการ ติดตอกับ
หนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร ราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 (2) ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 48 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 48 นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา 48 กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น 



 ๖๒
ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน  
  3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
  3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
  3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  

4. เปาหมาย  
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย  
  -นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  -นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล/รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
  -ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
  -ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ  
  6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
  6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ผลผลิต  
  -มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ  
   -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับด ี 
   -ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 



 ๖๓
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน  
2. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เปนวันพอแหงชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา 
สิริกิต พระราชชนนี เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งเทศบาลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปน
ประจําทุกปติดตอกันมาเพื่อนอมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระราชชนนี ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยาง นานัปการ พระองคทรงเปนพอและ
แมของปวงชนชาวไทยที่เปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได และเปน การเผยแพรพระคุณของ
พอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 (7) ที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่สงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชู
เกียรติผูที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดจัดกิจกรรม
วันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพื่อมอบโล ประกาศ
เกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาที่อันสําคัญยิ่งของพอ 
และแม ทีส่ําคัญเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีของคนในชุมชนตอไป  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพื่อใหพอ แม ที่ไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เปาหมาย จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งละ 90 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกให
เปน พอ แม ดีเดน ประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ  

6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน ๑6 
หมูบาน เพื่อใหแตละหมูบาน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชนตางๆ 
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ 
และเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิรกิิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 ครั้ง/
ป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  



 ๖๔
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์ 

10.1 ผลผลิต - มีพอแมดีเดน ที่ไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย  
10.2 ผลลัพธ - พอ แมดีเดนที่ไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี - มีพอ แม

ดีเดน ที่เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน  
2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความ เปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนม
พรรษาของพระองค ดวยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพื่อใหคนไทยไดมีโอกาส และได พระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิง
ไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม 
และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแลว เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่สงเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการ
เชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผู
ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดน
ใหกับสตรีที่ม ีคุณสมบัติ ดังนี ้ 
  1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
  2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป  
  3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคม สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ  
  3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตน ที่เปนประโยชนตอสังคมสืบไป  
4. เปาหมาย มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน  16 คน     
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกให
เปนสตรี ดีเดนประจําป เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ  
  6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ทราบทั่ว
กัน เพื่อใหแตละตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
องคการบริหารสวนตําบล เพือ่ใหคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแตละ
หมูบานภายใน เขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  



 ๖๕
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบ และเห็นชอบ  
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 
ครั้ง/ป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์ 
  1) ผลผลิต - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หมู
ละ 1 คน 
  2) ผลลัพธ - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี - มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ดี 
ปรากฏตอสังคมสืบไป 
 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
2. หลักการและเหตุผล  
  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ
ม ีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาค สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดี
แกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลานั้นใหรวมกันสรางสรรค
สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข   
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
  3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น  
  3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลทีด่ํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจํานวนหมู
ละ 1 คน/ป 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนหนวยงาน/บุคคลทีไ่ดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ  
 



 ๖๖
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมใน กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
2. หลักการและเหตุผล  
  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการ
พัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลัก
สําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปน แบบอยางแกประชาชนตําบลอาวนอย ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อยางสม่ําเสมอ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงจัดกิจกรรมยก
ยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มี
ความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย โดยการมอบ
ใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตําบลที่ควรไดรับการ
ยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน 
องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  
  3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  
  3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ตําบลอาวนอย  
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง   
  6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการคัดเลือก
และได คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ของ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ
เห็นคุณคาของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 



 ๖๗
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
  ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองคกรที่ให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพื่อเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสาน
ประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือ
สังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ที่เปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู  
  3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป  
  3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น  
4. เปาหมาย  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลอาวนอย 
5. สถานทีด่ําเนินการ  องคการบริหารตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
  6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิต สาธารณะ  
  6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา  
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
  6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับ
ประชาชน 
 
 



 ๖๘
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง
เนนย้ําแนวทางการ แกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการ
บริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่
นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิด ประโยชน ปลอดภัยจากการใช
สารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคใน
ครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขาย
เปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย ตั้งแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณน้ําฝนที่มีนอยกวาปกติ 
จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรในพื้นที่ ตองประสบปญหาในการทําการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือน
เปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผล
ที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ําใน
พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจน 
สามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยาง
ยั่งยืน จึง ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากร
ประจําศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแก
เกษตรกรไดนอมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีก
ดวย  
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจํา
ศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร  
4. สถานทีด่ําเนินการ พื้นท่ีตําบลอาวนอย  
5. วิธดีําเนินการ  
  5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลอาวนอย 
  5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําป  
  5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย สาธิตเกษตรผสมผสาน  
  5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
  5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  



 ๖๙
9. ตัวชี้วัด  
  9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจขอเขา ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  
10. ผลลัพธ  
  10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
  10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนยเรียนรูเกษตร
ผสมผสานดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลหนองสรวงได  
  10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตร 
ผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี  
 
 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปน
สิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกรโดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม 
แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดจัดทํา
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสู
การยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี 
  3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
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 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ   
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลง
เปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบล
กับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  
  3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
  3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. การประเมินผล 
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  การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา ขอตกลง
การปฏิบัติราชการในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมี
การลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลและปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  
  1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
  2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
  3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
  6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ และผูปฏิบัติงานทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
         - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน  
         - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแล
และติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  
    1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด  
  1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏบิัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
  1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตน ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1.  กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
2. หลักการและเหตุผล  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) 
แลว องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการ การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง. แลว แต 
สตง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดให
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ใหความรวมมือและดําเนินการตามหนวยตรวจสอบตามกําหนด  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
 - จัดทําขอตกลงทุกสํานัก/กอง ในการใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ 
  - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
  - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ หรือชี้แจงใหขอมูล ภายใตระเบียบกฎหมาย ภายในกําหนดเวลา 
 - ติดตามรายงานผลผูบริหารทองถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริตจากหนวยตรวจสอบ  
  10.2 องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 
 
1. มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทไดให
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครอง
สวน ทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวใน
กฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมือง
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน
องคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธีดําเนินการ – จัดทําขอตกลงกับทุกสํานัก/กอง/ฝาย ในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผู
กํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิเชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน คณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด สํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA เปนตน 
 - ใหความรวมมือดําเนินการ 
   - จัดทํารายงานผลผูบริหารทองถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
รับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  รวมถึงจัดทําคูมือ 
ดําเนินการเรื่องรองเรียนของตําบลอาวนอย  ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่อง
รองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
  3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน และกําหนดใหทุกกอง/ฝายใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  
  6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
  6.3 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ตามคูมือ ดาเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 

 
1.  มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ



 ๗๕
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ 
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของ ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทํา
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจและลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม  
4. เปาหมาย  
  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตาม
ภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ที่ไดรับการรองเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาเรื่องรองเรียน วากรณีดังกลาวมีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  
  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย มิ
ชอบ 
 6.3 หากพบวามีความผิด ดําเนินการรองทุกขกลาวโทษหรือสงหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป  
  6.4 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน  
  6.5 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการภายใน 15 วัน   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนนิการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด งานนิติการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ตัวชี้วัด รอยละของเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
 



 ๗๖

 

มิติท่ี  3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขัน้ตอน  
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดใหมีสถานที่
สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน สามารถ
เขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
  3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย   
4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จํานวน 1 แหง  
5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 มกีารปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูลไดอยางเหมาะสม  
 6.2 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็คทรอนิกส 
  6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการพิจารณาฯ ใหเปนปจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการทีก่ําหนดและเปนปจจุบัน  
  6.4 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
 
 



 ๗๗
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย” 
2. หลักการและเหตุผล  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววา
ภายใตบังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขา ตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมี สวนรวม สามารถ
ตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เรื่อง คาธรรมเนียมการ
ทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร ของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ขึ้น  
  2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้  
  3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้  
   3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
   3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
   3.3 ขอมูลขาวสารอื่น  
   3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
4. เปาหมาย  
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง  
  2. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 1 ฉบับ  
  3. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  
5. พื้นที่ดําเนินการ ภายในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
  6.1 จัดทําประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหาร
เพื่อ พิจารณาอนุมัต ิ 
  6.2 จัดทําแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ 
  6.3 แจงเวียนสํานัก/กอง ในหนวยงานและประกาศใหประชาชนไดรับทราบและถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาและสถานทีด่ําเนินการ ปงบประมาณ 2561 ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
8. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ  
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย   
  2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
  3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ     
 



 ๗๘
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่จําเปนตองมีใน
ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาใน
ระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ 
ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น 
การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและ
ตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และม ีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูเขารวมประชุม จํานวน 50 คน (ผูบริหาร/พนักงาน จํานวน 70 คน สมาชิกสภา อบต.
จํานวน 32 คน) ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80 และใหความรูผานเสียงไรสาย ภายในตําบลครอบคลุม
ทุกหมูบาน 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ  
  1. ประชุมใหความรูแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในเรื่องพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 
ผานการประชุมประจําเดือน 
  2. ประชุมใหความรูแกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ในเรื่องพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ.
2540 ผานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

3. เผยแพรความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร แกประชาชนภายในตําบลอาวนอย ผานระบบเครื่อง
ขยายเสียงแบบไรสาย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 
 
 
 



 ๗๙
1. ชื่อโครงการ : โครงการสายดวนองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย (Call Center)  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
ในการ ใหบริการประชาชน โดยภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนจากรัฐแบงออกไดเปน 4 ดาน
หลัก คอื ดานการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน เชน การสรางถนน ทางระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ 
และการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การ
บริการสาธารณะสุขมูลฐาน การจัดการศึกษาทองถิ่น และการบริการสถานที่พักผอนหยอนใจในทองถิ่น ดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ เชน การปองกันอุบัติภัยทางถนน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดบริการหองน้ําสาธารณะในทองถิ่น และดานสุดทายคือ ดานการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และ
ศิลปวัฒนธรรม เชน การสงเสริมการทองเที่ยวและอาชีพ การพัฒนาปาชุมชน และการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นและรวมถึงการรับเรื่องราวรองเรียนและการใหบริการขอมูลขาวสารในดานตางๆ 
จากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน การพัฒนาในดานการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็วและชองทางของการ
ติดตอสื่อสารลวนเปนสิ่งสําคัญในการใหประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและเขาถึงขอมูลขาวสารและการ
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการใชโทรศัพท ถือเปนชองทางการติดตอสื่อสารที่สะดวก ประหยัดและ
รวดเร็วที่สุดในการติดตอสื่อสาร 

 ดังนั้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่ตองการจะติดตอราชการ องคการบริหารสวนตําบล
อาวนอยจึงไดจัดทําโครงการ สายดวนองคกรบริหารสวนตําบลอาวนอย (Call Center)เพื่อเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยกับประชาชนในการสอบถามขอมูลและติดตอราชการในเรื่อง
ตางๆ  
3. วัตถุประสงค  

3.1  เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานขอมูลในเรื่องตางๆไดอยางรวดเร็ว 
3.2  เพือ่เปนการอํานวยความสะดวกและเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารใหกับประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ  
  ประชาชนในเขตพื้นที่องคกรบริหารสวนตําบลอาวนอยไดรับทราบถึงขอมูลขาวสารและแจงเรื่องราวตางๆ
ขององคกรบริหารสวนตําบลอาวนอยไดอยางรวดเร็ว  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  

6. วิธดีําเนินการ  
  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการใหบริการสายดวน (Call Center)  
  3. ให จนท.ผูรับผิดชอบประสานงานกับทุกกองทุกฝายเพื่อรับทราบถึงขอมูลและการใหบริการของแตละฝาย

แตละกอง   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1  ประชาชนไดรับการบริการดานขอมูลในเรื่องตางๆไดอยางรวดเร็ว 
2  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารใหกับประชาชน  

 



 ๘๐
 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ 
ทีก่ําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารทีส่ําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดงายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารทีส่ําคัญและเขาถึงงาย  
  3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย  
  3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 
ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ   

1. จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เผยแพรใหประชาชนทราบ ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารและศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสและประกาศหนาเว็ปไซด อาทิเชน  
  - แผนพัฒนาทองถิ่น  
  - งบประมาณรายจายประจําป  
  - แผนการดําเนินงาน  
  - แผนอัตรากําลัง  
   - แผนการจัดหาพัสด ุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
  - ขอมูลรายรับและรายจาย  
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
  - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
  2. จัดทําขอตกลงการ/สั่งการ ใหนําขอมูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนด มาเปดเผย เก็บรวบรวม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด กองคลัง  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร    
 



 ๘๑
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของ ราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  - เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธการชําระภาษีทองถิน่ และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทาง
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยและปดประกาศขอมูลที่บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย รวมถึงเก็บรวบรวมในศูนยขอมูลขาวารและศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็กโทรนิกส 
 -  แบบประเมินผลรายป เพื่อติดตาม/ตรวจสอบ การรับรูขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานชองทางตางๆ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลังและสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน /
แบบประเมินผลการรับรูขอมูลขาวสารรายป 
 
 



 ๘๒
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ มีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ 
แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เผยแพรขอมูลทีส่ําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ 
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดงายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
  3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธดีําเนินการ   

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  
   - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
   - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยและหมูบาน  
   - ประกาศเสียงตามสาย  
   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนได 
  - ศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็คทรอนิกส  
   - หนังสอืพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน  
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
   - รายการทาง Youtube ออนไลน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด กองคลัง  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 



 ๘๓
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธกิจกรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อ
การ ประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรูความเขาใจไดงาย
ในชวงระยะเวลา สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจ
ใหกับกิจกรรม/โครงการของ องคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสราง ความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและ
มีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการ เลือกสื่อใหเหมาะสมกับ
สภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให
ประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใส 
และยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
  2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
อยางถูกตองและโปรงใส  
  3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  
  4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน  
  5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย  
  6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบล สื่อมวลชนและประชาชน  
4. เปาหมาย เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหแกประชาชน
โดยทั่วไปอยางกวางขวาง 
5.พื้นท่ีดําเนินการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
 
6. วิธีดําเนินการ  
  4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  
  4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร  
  4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน (ฉบับยอ 
เฉพาะเรื่องสําคัญท่ีประชาชนใชบริการบอยครั้ง) 
  4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ตามประชาคม
หมูบานตามรอบป  
  4.5 เสียงตามสาย 
 4.6 รถกระจายเสียง 
 4.7 จดหมายขาว  
 4.7 ติดตามและประเมินผล รายงานผลตอผูบริหารทองถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   



 ๘๔
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  -  ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้  
   - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 
 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของประชาชน
ในทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป
งบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ประจําป พ.ศ. 25๖๑ 
– 25๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปกอง
สวัสดิการ สังคม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจําป 
ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนา ทองถิ่น  
  3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
  3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล  
  3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
  3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบม ีสวนรวม  
  3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๑ ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย  สําหรับให ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   



 ๘๕
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
  6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  
  6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ  
  6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
  6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
  6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
  6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน  
  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ  
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน   จํานวน ๑6 
หมูบาน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ   ๓๒,๐๐๐ บาท  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น  
  2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
  3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล  
  4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
  5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  
  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  3.3 เพื่อเสรมิสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เปาหมาย  
  ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที ่
เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน



 ๘๖
ผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
5. วิธดีําเนินการ  
  5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
  5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน เชน ตูรับเรื่องราวรองเรียน
รองทุกข /ศูนยดํารงธรรม อบต.อาวนอย /โทรศัพท /เว็ปไซด /รองเรียนผานสมาชิก อบต. /ผูใหญบาน เปนตน  
  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน  
  5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 5.5 รวบรวม ประเมินผลการปฏิบัติงาน   
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2561-2564 
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  
  9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จึงตองกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน เพื่อใหเกิดประโยชน
ในการติดตามตรวจสอบการทํางาน 
 3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
  3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 



 ๘๗
6. วิธดีําเนินการ  

 1. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียนทุกกรณี เชน ตูรับเรื่องราว
รองเรียนรองทุกข /ศูนยดํารงธรรม อบต.อาวนอย /โทรศัพท /เว็ปไซด /รองเรียนผานสมาชิก อบต. /ผูใหญบาน/
ผูบริหารทองถ่ิน เปนตน  

2. จัดทําแผนผังขั้นตอนกระบวนการดําเนินการแกไขปญหาการรองเรียน และประชาสัมพันธใหประชาชนได
ทราบอยางเปดเผย ประกอบดวย และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน   
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเคลื่อนที ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

จากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน การพัฒนาทองถิ่นใหมีความกาวหนาในทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดานการศึกษา ดานศาสนาและวัฒนธรรม ลวนแลวเปนหนาที่สําคัญขององคการ
บริหารสวนตําบลซึ่งนับวาเปนองคกรที่อยูใกลชิดกับประชาชนในระดับรากหญามากที่สุดและเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาอีกท้ัง พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ อบต. ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมและรับฟงปญหาความคิดเห็นของประชาชนและการเปดเผยขอมูล
ขาวสารตางๆขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยใหประชาชนทราบ 

 ดังนั้น เพื่อเปนการสนองนโยบายของรัฐตามกรอบกฎหมายที่กลาวมาแลวองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
จึงไดจัดทําโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เพื่อเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดรับรูขาวสารรวมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาตาง ๆของประชาชนในทองถิ่น ยังได
ใหบริการกับประชาชนในงานดานตาง ๆ คือ  เชน การตรวจรักษาโรคทั่วไป,บริการตัดผมชายหญิง,ซอมเครื่องใชไฟฟา
,รับชําระภาษีบํารุงทองที่,รับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข,รับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน  
3. วัตถุประสงค  

3.1  เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการจากหนวยงานราชการ 
3.2  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอปญหาของชุมชนใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยทราบเพื่อ

นําไปสูการแกไขปญหาและประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
4. เปาหมาย/ผลลัพธ  

 นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

 เขตพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จํานวน 16 หมูบาน  



 ๘๘
6. วิธดีําเนินการ  

  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
  3. ประสานงานกบัทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชนใน

เขต องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด  
  4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมทํา 
แผนพัฒนาชุมชน  
  5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  

6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแก
ประชาชน ทั้ง 16  หมูบาน 
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่  
   5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
   6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย   
   7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดออกให  อบต.เคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ของทุกป  

8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ซึ่งไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอยอยางท่ัวถึง  
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมี
เจาหนาที่ของเทศบาลรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย และความ
ตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 



 ๘๙
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ ไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูใน สภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ
แจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ี เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรง ดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพื่อแกไข
ปญหาใหประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว  
  3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ  
  3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที ่ 
4. เปาหมาย  
  รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย 
5. วิธดีําเนินการ  
  5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาที่ภายในกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
  5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
  5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
  5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาที ่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
   5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ 
รองเรียน ไดแก  1) ไปรษณีย  2) โทรศัพท  3) โทรสาร  4) เว็บไซต  5) เฟสบุค  
7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  9.1 มีสถิตจิํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนได
มีสวนรวม ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการ ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข  
  9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 



 ๙๐
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองม ีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
  3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธีการดําเนินการ 

 1. ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยมีการประสานระหวางหนวยงานภายในในการใหขอมูลและรวมดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ  

2. ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน โดยมีการประสานผูรองรวมตรวจสอบแกไข  
3. ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน หากไมแลวเสร็จใหแจงผลการดําเนินการใหผูรองทราบไมเกิน 15 

วัน  
 4. รายงานผลผูบริหารทองถิ่นทราบ  

 5. หากเปนกรณีเกี่ยวของกับการรองเรียนบุคคลภายในองคกร ใหมีการประสานรายงาน เพื่อกํากับ
ตรวจสอบยังหนวยงานกํากับดูแล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
  10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 



 ๙๑
๓.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
อาวนอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกร
และโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย โดยงานนโยบายและแผนจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยใหสอดคลองกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 9 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธีดําเนินการ  
  จัดประชุมประชาคมตําบลเพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคล
ในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
แทนกรรมการฯ  ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เพื่อ
ใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ตามความตองการของประชาคมและชุมชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 
 
 



 ๙๒
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหมและมี
จํานวน หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดทํากําหนดมาตรการประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป  ขึ้น  เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจตลอดจนการมีสวนรวมในการเสนอปญหาความเดือดรอนและความตองการตางๆ 
ของตนเองประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยนําไปพัฒนาแกไขตอไป 
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพื่อเผยแพร
ความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย  
4. เปาหมาย  
  ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม
นอยกวา 500 คน  
5. วิธดีําเนินการ  
  5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที ่
  5.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
  5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
 5.4 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ : 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ  :  ไมใชจายงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ : งานนโยบายและแผนสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจาย อํานาจ และเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ตลอดจน
มีสวนรวมในการรวมคิดในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 



 ๙๓
 
1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่นเปน
สําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดัง
ความหมายของ แผนแมบทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไข ปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาค
สวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบ มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมี เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความ ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได  
4. เปาหมาย ทุกหมูบานในเขต องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
  5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน  
  5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ  
  5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เก่ียวของ  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน
ของคนในชุมชนจะ กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถ
หาแนวรวมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง การ
ตรวจสอบ 
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย อยางแข็งขัน  สําหรับการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับ
มาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง  
4. เปาหมาย  ตัวแทนประชาคม ตัวหมูบานทั้ง ๑๖  หมูบาน  
5. วิธีการดําเนินการ  
  5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในหลายๆ สวน 
เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบ
ราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  
  5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อเรียนรูทํา
ความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  ดําเนินการทุกปงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย  
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ หนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิน
ภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
– ๒๕๖๔ เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ ประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอยและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย 
  3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
อาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
  6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย  
   (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
   (2) ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 2 คน  
   (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน  
   (4) ปลัด (อบจ./องคการบริหารสวนตําบล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  
   (5) หัวหนาสํานักงานปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  
   (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  



 ๙๖
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลxxxตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี    
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ปละ 2 ครั้งเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยทราบ เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
    3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  
    4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมอบหมาย  
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
  6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย พรอมตัวชี้วัด  
  6.9 การติดตามและประเมินผล  
  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการ แกไขตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการ บานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 
และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
  2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
  3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอยใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/
ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสราง บทบาทของประชาชน  
  2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย 
4. เปาหมาย ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  



 ๙๗
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการโครงการ  
  6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการ บานเมืองที่ด ี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย หรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

 
 

มิติท่ี  4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย เปนไปอยางม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนไปอยางถูกตองและ
เปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  
  3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  
  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายทีก่ําหนด  
  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  



 ๙๘
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธีการดําเนนิการ 
 6.1 จัดทํากฎบัตร ผูตรวจสอบภายใน  
  6.2 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.3 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ  
  6.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
  6.5 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพื่อให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  
  6.6 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน  
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
  10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด  
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให
การปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด ตําบลอาวนอย  จึงไดมีการจัดทําและรายงานการ ควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลหนองสรวง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด  
4. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 



 ๙๙
6. วิธดีําเนินการ  
  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน ภายใน 90 วัน นับแตสิ้นปงบประมาณ    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับ ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการ
กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุม 
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางใน
การกําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงได
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยข้ึน  
3. วัตถุประสงค  



 ๑๐๐
  3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัด และคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ที่อาจ มีขึ้น  
  3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ  
  3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ 
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
4. เปาหมาย  
  เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
5. วิธดีําเนินการ  
  5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     
  5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
  5.3 รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  
7. หนวยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
  1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
  2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
  3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว  
  5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
  10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 
 



 ๑๐๑
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลอาวนอยในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของ
การควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  
  3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน
เวลาทีก่ําหนด  
  3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย (ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป  
  6.2 หัวหนาสวนราชการภายในขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยทุกระดับ นําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด  
  6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองคกรองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอผูบริหารทองถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 



 ๑๐๒
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล
ภายใน เวลาทีก่ําหนด 
 
 
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางที่
สามารถดําเนินการได  
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แตงตั้ง 
โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค องคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณา
จากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการ บริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลตําบลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปน ธรรม  
  3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 
ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงาน
บุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  
  - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด  
  - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง 
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  
  – มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
  - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพื่อ ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  



 ๑๐๓
  - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล กอน  
  - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่
องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย รับมติ คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
  - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เก่ียวของ อยางเครงครัด  
  - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
  - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย 
  - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส  
  - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
  - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่
ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล กอน  
  - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จะออกคําสั่งแตงตั้ง
ไดตองไมกอน วันทีม่มีติคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
  - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
อยางเครงครัด  
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้น เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  
  - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมนิที่ ไมเปนธรรม  
  - นายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  



 ๑๐๔
  ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
  ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ขององคการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 
 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น มีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิน
จากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
  3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
  3.3 ปฏบิัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ  
  3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
6. วิธดีําเนินการ  
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อใหประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
 



 ๑๐๕
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และ
การใชประโยชนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออก
จากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไป
ดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต 
สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การ
รับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง
รายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
4. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. วิธีการดําเนินการ  
  - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
  - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ  
  - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน  
  - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ    กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
9. ตัวชี้วัด  มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
10. ผลลัพธ   ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
อาวนอย  
 



 ๑๐๖
 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจางจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวน
องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อ
กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ 
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลอาวนอย 
  3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ใหเกิด
การพัฒนาได อยางคุมคา  
4. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก คณะกรรมการตรวจการจาง  
  6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 25๕๘ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้ง
ใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  
  6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ผลลัพธ  การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
 
 



 ๑๐๗
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหาร
สัญญา ใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขทีก่ําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่ไดรับแตงตั้งให
ทําหนาที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ตาม
ขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 25๕๘  และเขาใจ เงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุ
ไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ ความรับผิดชอบ
ตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคล อื่น 
นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได องคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอยเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญ ใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพื่อใหผู ที่
ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยาง
ถูกตอง  
3. วัตถุประสงค  
  เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตอง 
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ  
4. เปาหมาย  คณะกรรมการตรวจการจาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัต ิ 
  6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง  
  6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ผลลัพธ  คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบ
ที่เก่ียวของ 
 



 ๑๐๘
 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะ
ผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําให
การแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาว
ขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยง
กับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาว
นอย เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต องคกรบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดาน
ระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ เพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  

3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสิน และหนี้สิน  

3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอยมีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย จํานวน 3๒ คน รวม 4๖ คน  



 ๑๐๙
5. พื้นที่ดําเนินการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  

  6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
  6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาฯเขารับการอบรม  
  6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  

10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวน

บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การ ทุจริต  

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ดวยองคการบริหารสวนตําบล  เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และภารกิจในการใหบริการสาธารณตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจที่
ไดรับการถายโอนจากหนวยงานราชการอื่น  การบริหารงานใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จึงตองอาศัยคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
วิสัยทัศนที่กวางไกล  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพของทองถิ่นเนื่องจากประเทศ
ไทยไดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลวเมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2558 จึงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 
อยางรวดเร็วและเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมอยูเสมอทั้งในมิติของทองถิ่นและระดับประเทศ 

ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาการบริหารงานของคณะผูบริการและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย  ใหสามารถปรับตัวใหทันกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงได
จัดทําโครงการ  “ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ใหแกคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
ทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ”  เพื่อใหคณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นไดเรียนรูขอกฎหมายและ
ระเบียบวิธีที่เกี่ยวกับการบริหารงานตลอดจนเทคนิควิธีการบริหารใหม ๆ มี่สามารถนํามาปรับใชในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการประชาชนใหเกิดประโยชนและความพอใจอยาง
สูงสุด ตอไป 



 ๑๑๐
2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อเสริมสรางทัศนคติความรูและคานิยมในการบริหารงานที่มุงสมรรถนะและพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีรวมทั้งระเบียบที่เก่ียวของตอการบริหารงาน 

2.2  เพื่อเพิ่มความรู  ประสบการณ  ดานการบริหารจัดการองคกรใหเหมาะสมทันเหตุการณ ในสภาวะ
แวดลอมท่ีเปลี่ยนไปของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดการขยะเนื่องจากเปนปญหาที่ตองจัดการอยางเรงดวน 

2.3  เพื่อศึกษาและเรียนรูเพื่อเพิ่มความรู  ประสบการณ  ความสามารถ  การพัฒนาทักษะ  การเพิ่ม
แนวความคิดในการบริหารจัดการ การจัดทําแผนแบบบูรณาการ  การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนา
ทองถิ่นการปฏิบัติงานภายใต ระเบียบ  ขอกฎหมายที่กําหนดใหเหมาะสมทันเหตุการณ 

2.4  เพื่อสรางเครือขายประสานความสัมพันธกับองคกรอื่นแลกเปลี่ยนเรียนรูปะสบการณ  แนวคิดและ
วิธีการในการบริหารงาน 

2.5  เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรมแกผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
สรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค  มีจิตสํานึกในการกระทําความดี  รูจักการใหการเสียสละ
และมุงบริหารงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.6  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และแนวทางในการสงเสริม
การทองเที่ยวเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
3. เปาหมาย 

3.1  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จํานวน  37  คน   และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ  จํานวน  8  คน  รวมทั้งสิ้น  45  คน 
4.  วิธีการดําเนินการ 

4.1  อบรมสัมมนาโดยใชเทคนิคการฝกอบรมรูปแบบตางๆ เชนการรับฟงบรรยาย  การระดมสมองการรวม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตลอดจนการซักถามปญหาตาง ๆ จากผูมีความรูและประสบการณ 

4.2  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ องคกรตางๆ  
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
6.  งบประมาณดําเนินการ  จํานวน 300,000 บาท 
7.  สถานที่ดําเนินการ 

7.1  จัดอบรมสัมมนาใหแกผูเขารวมโครงการ ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
7.2  ทัศนศึกษาดูงาน  ณ  องคกรตางๆ 

8.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
9.1  ไดเสริมสรางทัศนคติความรูและคานิยมในการบริหารงานที่มุงสมรรถนะและพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีรวมทั้งระเบียบทีเ่กี่ยวของตอการบริหารงาน 
9.2  เพิ่มความรู  ประสบการณ  ดานการบริหารจัดการองคกรใหเหมาะสมทันเหตุการณ ในสภาวะแวดลอม

ที่เปลี่ยนไปของชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการจัดการขยะเนื่องจากเปนปญหาที่ตองจัดการอยางเรงดวน 
9.3  ไดศึกษาและเรียนรูเพื่อเพิ่มความรู  ประสบการณ  ความสามารถ  การพัฒนาทักษะ  การเพิ่ม

แนวความคิดในการบริหารจัดการ การจัดทําแผนแบบบูรณาการ  การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนา
ทองถิ่นการปฏิบัติงานภายใต ระเบียบ  ขอกฎหมายที่กําหนดใหเหมาะสมทันเหตุการณ 

9.4  มีเครือขายประสานความสัมพันธกับองคกรอื่นแลกเปลี่ยนเรียนรูปะสบการณ  แนวคิดและวิธีการใน
การบริหารงาน 



 ๑๑๑
9.5  ไดเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรมแกผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นสราง

ภูมิคุมกันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค  มีจิตสํานึกในการกระทําความดี  รูจักการใหการเสียสละและ
มุงบริหารงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.6  ไดเสริมสรางความรูความเขาใจในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และแนวทางในการสงเสริม
การทองเที่ยวเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
10.  การติดตามประเมนิผล 
 10.0  จัดทําแบบประเมินโครงการ (แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ)  กอนและหลังการดําเนินโครงการ
และสังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการ 

 10.1  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
 
 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม กระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่
ใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง 
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวน
รวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต   

องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ 
โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  
3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
  3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
  3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 3๒ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องคกรบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วธิีการดําเนินงาน  

  6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม  
  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง

โครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  

  6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 



 ๑๑๒
10. ผลลัพธ  

  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ 
และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตน
อยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวน
รวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งใน
การใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพือ่เปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน  
  3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
  3.3 เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย จํานวน 3๒ คน 
5. พื้นที่ดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินงาน  

  6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ตางๆ  

  6.2 สมาชิกสภาฯที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของ
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ด ี 

 



 ๑๑๓
 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต  
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชัน่โดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการ
ปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนน
การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค  
  สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ใหความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน และเผยแพรหลักการ แนวความคิด และเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ผานผานเวทีประชาคมหมูบาน เว็ปไซด 
  6.2 เชิญชวนประชาชนภายในหมูบานเฝาระวังการคอรรัปชั่น  
 6.3 จัดตั้งศูนยเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่น จัดตั้งคณะกรรมการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมี
ผูบริหารทองถ่ิน และผูใหญบานทุกหมูบาน มีหนาที่รับเรื่องรองเรียนรองทุกขจากภาคประชาชน ตรวจสอบการทุจริต
ในพื้นท่ีและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบดําเนินการตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 ประชาชนความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได  
  10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการเฝาระวังการทุจริตตรวจสอบ รายงานการทุจริตคอรรัปชั่นในพื้นท่ี 
 



 ๑๑๔
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวน
ในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ 
ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันและม ีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
  3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
  6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธทุกหมูบาน 
  6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  
  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
  10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
สามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดี
ในทองถิ่น ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบ



 ๑๑๕
หลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนา
ทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขาย ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม
ตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น องคการบริหารสวน
ตําบลอาวนอย พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา 
เครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตใหม ีความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพือ่สรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น  
  2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต  
  3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
4. เปาหมาย  
  ภาครัฐ เอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย เขา
มามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
5. สถานทีด่ําเนินการ ในเขตพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
6. วิธดีําเนินงาน  
 1. ประชุมใหความรู ความเขาใจในการตอตานการทุจริตแกภาคประชาชน 
 2. เชิญชวนภาคประชาชนเขามาเปนเครือขายในการมีสวนรวมในการรวมคิดรวมทํา รวมพิจารณา รวม
ตรวจสอบการทํางาน    

3. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  
  4. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเปนเครือขาย  
  5. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
อาวนอย ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  
  6. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
    1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น  
  2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกีย่วกับปญหาการทุจริต  

3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
 
 



 ๑๑๖
 

 

 

ภาคผนวก 
1. สํานาประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป  (พ.ศ. 2561-2564) 
2. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ 4 ป 

 (พ.ศ. 2561-2564) 
 



 ๑๑๗
  

 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

---------------------------------------- 
   ตาม หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง 
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามแนวทางการดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใตยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

   องคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย  เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอยใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที ่    7    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 

(นายพันธุศักดิ์  ใจใหญ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 



 ๑๑๘
 

 

 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 

ที่   150    /๒๕60 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

----------------------------------------------- 
ตาม หนังสือสํานักงานป.ป.ช. ที่ ปช.00๐๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment 
(ITA) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ประกอบกับ สํานักงานป.ป.ช. ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยมีการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมในการ
ดําเนินงานและดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  
  เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององคการ
บริหารสวนตําบลอาวนอย  เปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลอาวนอย ประกอบดวย 
 1. นายนคร  ศรีสุทานันท         รองนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย   ประธานกรรมการ 
 2. นายเกริ่น  กําเหนิดวัน         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล         กรรมการ 
 3. นายธนะกิจ  แทนคุณ         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย           กรรมการ  
  4. นายประเสริฐ ลิ้นจี่          ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กรรมการ 
  5. นายธรรมนูญ  จวนกระจาง   ผูอํานวยการกองชาง             กรรมการ 
  6. นางพนาไพ   สุขโข         ผูอํานวยการกองคลัง             กรรมการ 
  7. นางสาวเสริมศิริ กําเหนิดดิษฐ หัวหนาสํานักปลัด                   กรรมการ 
 8. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร        นิติกรปฏิบัติการ              กรรมการ 
  9. นายธีราเมท พิหูสูตร          หัวหนาฝายนโยบายและแผน                          กรรมการ/เลขานุการ 
 10. นางสาวปราณี รอดดํารงค   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ             ผูชวยเลขานุการ 
 11. นาวสาวริญรดา คงสิน       ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ   ผูชวยเลขานุการ  

   ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ ศึกษาวิเคราะห วางแผน จัดทํา ทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต จัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผล พรอมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
    

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

             สั่ง  ณ  วันที่    2     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

(นายพันธุศักดิ์  ใจใหญ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนอย 


