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ส่วนที่ 1 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม                 

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่        
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน       
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559     
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลออยจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ข้ึน เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลออยรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
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4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลออยรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ออยท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนตําบลออยมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลออยรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนตําบลออยสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลออยท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนตําบลออยมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

มิติที่ 1 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน  
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมอืงฝ่ายบริหาร ขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 1.1.1สร้าง
จิตสํานึกและ
ความ
ตระหนักใน
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อํานาจหน้าที่
ให้บังเกิด
ประโยชน์สุข
แก่ประชาชน
ในท้องถ่ิน 

(1) โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

10,000  

 (2) โครงการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลออย 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  

  (3) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการ
ทุจริตของ อบต.ออย 

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

  (4)โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิก 
สภา พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงาน
จ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 1 .1 .2สร้ า ง
จิตสํานึกและ
ค ว า ม
ตร ะห นั ก ใ น
การประพฤติ
ตามประมวล
จริยธรรมของ 
อบต.ออย 

(5) มาตรการ “จัดทํา
และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลออย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  (6) มาตรการ “จัดทํา
และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลออย” 
 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  (7) มาตรการ “จัดทํา
ประกาศวา่ด้วย
มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

จริยธรรมของ
พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลออย 

  (8) มาตรการ “จัดทํา
ประกาศวา่ด้วย
ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการทาง
การเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหาร ของ               
อบต.ออย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  (9) มาตรการ “จัดทํา
ประกาศวา่ด้วย
ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่าย
สภาท้องถิ่น ของ
อบต.ออย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  (10) มาตรการ 
“จัดทําประกาศ
กําหนดนโยบายด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 1.1.3 สร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก   
ท่ีจะไปกระทํา
ก า ร อั น เ ป็ น
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

(11) มาตรการ 
“จัดทําคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  (12) มาตรการ 
“จัดทําแผน
ดําเนินงานตาม
ประมวลจริยธรรม 
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

   (13)โครงการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและถวาย
พระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัและพระ
บรมวงศานุวงศ์ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  (14)โครงการ
เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 -  

  (15)โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบล
ออย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

  (16)โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

  (17)โครงการรวมใจ
เพื่อผู้สูงอาย ุ

30,000 30,000 30,000 30,000 10,000  

  (18)โครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลออย 

120,000 - - - -  

 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 

(19)โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
สํ า ห รั บ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

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

  ( 2 0 )  โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
สภาเด็กและเยาวชน 
 
 

- 15,000 15,000 15,000 15,000  

  (21)โครงการพาน้อง
ท่องธรรมะของศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ใ น
สังกัด อบต.ออย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  (22) โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 8 มาตรการ 14 
โครงการ  

368,000 263,000 263,000 263,000 193,000  

มิติที่ 2 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

(1)กิจกรรม 
“ประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของ
นายก อบต.ออย 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.2 มาตรการ
สร้าง           
ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

(2) มาตรการ “ออก
คําส่ังมอบหมายของ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปลัด
องค์การบริหารส่วน

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๙ 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 ตําบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ออย” 
(3) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ–จัดจ้าง” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(4)โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ            
ผู้มารับบริการ
สาธารณะ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  

 
 
 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อํานาจหน้าท่ี        
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

(5) กิจกรรม “การ
ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(6) มาตรการ “การ
มอบอํ านาจอ นุ มั ติ 
อนุญาต ส่ังการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ ์
 
 
 

(7) กิจกรรม “ยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(8) กิจกรรม “ยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทํา
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(9) กิจกรรม “เชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.5 มาตรการ
จัดการ             
ในกรณีได้
ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

(10) มาตรการ 
“จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(11) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(12) มาตรการ 
“แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเร่ือง
ร้องเรียน” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 5 มาตรการ 6 
กิจกรรม 

1 โครงการ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๑๐ 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

มิติที่ 3 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางท่ีเป็น
การอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

(1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
ออยให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน  
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. 
และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงิน 
การคลัง” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

( 3 )  โ ค ร ง ก า ร ล ด
ขั้ น ตอนการขอ รับ
บริการข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

  โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

12,500 12,500 12,500 12,500 12,500  

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

(4) โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

15,000 15,000 15,000 15,000 20,000  

(5) มาตรการ 
“กําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ือง
ร้องเรียน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลออย” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(6) กิจกรรม 
“รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วม
บริหาร กจิการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(7) มาตรการ 
“แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ออย” 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๑๑ 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

(8) มาตรการ 
“แต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับ 
งานจ้าง” 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

(9) มาตรการ 
“ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ออย” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 5 มาตรการ 2 
กิจกรรม   

2 โครงการ 

27,500 27,500 27,500 27,500 32,500  

มิติที่ 4 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กําหนด 

(1) กิจกรรม “การ
จัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน” 
 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(2) กิจกรรม 
“ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2 การ
สนับสนุนให้         
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได้ 

(3) กิจกรรม “การ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ” 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

(4) กิจกรรม “จัดทํา
รายงานบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์            
ช้ีวัดให้ประชาชน
ทราบ” 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

(5) กิจกรรม “การ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(6) กิจกรรม “การมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๑๒ 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  (7) โครงการอบรม
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 5,000  

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community
) และบูรณา
การทุกภาค
ส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

(8) มาตรการ “เฝ้า
ระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน” 
 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

(9) กิจกรรม “การ
ขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธก์รณี
พบเห็นการทุจริต” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 1 มาตรการ 7 
กิจกรรม 

1 โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 5,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๑๓ 

ส่วนที่ 3 
 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าท่ี ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้เพ่ือ
พัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนท่ีดีโดย
ได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานครู และพนักงานจ้าง แต่ละตําแหน่งได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ   ท้ังในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตําแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ สามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับตําแหน่งหน้าท่ี ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือสร้างจิตสํานึก ค่านิยมให้บุคลากรเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม  การทํางานเป็น
ทีม  วินัย และความโปร่งใสในการทํางาน ในการนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรักความสามัคคี ความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการทํางาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลออย พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง จํานวน  67  คน   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

1. ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลออย องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัด
พะเยา 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมมิติ ท้ังในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลออย พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และ
พนักงานจ้าง ร้อยละ 100 ผ่านการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้รับความรู้ และประพฤติปฏิบัติ
โดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
โครงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

1.ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

2.หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส่วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลง และหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้อง
นําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมกันต้าน
ภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้
กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซ่ึงได้
วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ                         
ธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency)                           
หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้น
มาใช้เป็นเครื่องมือ กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้อง



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๑๕ 

คํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
 ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงจัดทําโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต ข้อ 1.1การสร้างจิตสํานึกและความความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม  
 2.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4.เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

6.วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลออย 
 5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8.งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) : ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ผ่านการอบรมร้อยละ 80 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๑๖ 

 ผลลัพธ์ 
 1.ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2.ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3.ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4.ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

1.ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2.หลักการและเหตุผล 
นโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ด้านนโยบายการ

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลาการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดย
จะดําเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลําดับความจําเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถดําเนินการได้
ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทาง
กฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป็นสําคัญ เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและการโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนําระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง 
ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตท้ังในด้านวินัยและคดี รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และการเปิดเผยการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะ
ทํากรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่นการจัดซ้ือจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ 
ซ่ึงได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ
หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๑๗ 

ข้อ 1.1การสร้างจิตสํานึกและความความตระหนักแก่บุคลากร ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

 
3.วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

๒. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. เพ่ือให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

4.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามท่ีกําหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  

5.เพ่ือเปิดโอกาสให้ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลออย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

6.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

6.วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8.งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกฏหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

๒. คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีการเพ่ิมพูนความรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและสอดคล้องกับ
ระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ดุลยพินิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

4.พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีสมรรถนะหลักตามท่ีกําหนด ในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม 
ให้แก่ข้าราชการ 

5. คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้มี
โอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

6.มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับ พนักงานส่วนตําบล เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

 

1.ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตําบล  
                     และพนักงานจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 
หลักการเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ โดยการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็น

ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึด
ม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม่กระทํา
การใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด้วย 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ข้อ 1.1การสร้าง
จิตสํานึกและความความตระหนักแก่บุคลากร ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
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3.วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฏหมายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

๒. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. เพ่ือให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

4.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามท่ีกําหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  

5.เพ่ือเปิดโอกาสให้ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลออย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

6.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

6.วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8.งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกฏหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

๒. คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีการเพ่ิมพูนความรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและสอดคล้องกับ
ระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ดุลยพินิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

4.พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีสมรรถนะหลักตามท่ีกําหนด ในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม 
ให้แก่ข้าราชการ 

5. คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้มี
โอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

6.มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับ พนักงานส่วนตําบล เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร   
ส่วนตําบลออย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ออย โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ี
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลออย ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลออยได้จัดทํามาตรการ “จัดทําและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลออย” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
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 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต    สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลออย และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําประกาศว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและ 
    ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลออย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.)ได้กําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงได้
ประมวลข้ึนจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ ได้แก่ 
  1.  พึงดํารงตนให้ต้ังม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลออยจึงประกาศให้มาตรฐานท้ัง 5 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น  
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลออย”  โดยให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต    สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลออย และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถ่ิน 
    ฝ่ายบริหาร ของ อบต.ออย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง

ท้องถ่ินฝ่ายบริหาร ของ อบต.ออย โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลออยได้จัดทํา
มาตรการ “จัดทําประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหาร ของ อบต. 
ออย” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลออยท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นเครื่องมือ การตรวจสอบการ
ทํางานด้านต่างๆ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทางการเมืองท้องถ่ินทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถ่ิน 
    ฝ่ายสภาท้องถ่ิน ของ อบต.ออย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง

ท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน ของ อบต.ออย โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบล
ออยได้จัดทํามาตรการ “จัดทําประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน ของ อบต. ออย” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลออยท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นเครื่องมือ การตรวจสอบการ
ทํางานด้านต่างๆ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สภาองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทางการเมืองท้องถ่ินทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาอบต.ออย ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําประกาศกําหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้จัดทําประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่อง
กํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอ่าวน้อย ให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
พ้ืนฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล  
3. วัตถุประสงค์ 

1. พึงดํารงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ   

2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและเผยแพร่ประกาศเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประกาศ เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และ
ร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตาม
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เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  
 
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ                    
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสําคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลออย ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําแผนดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ออย โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ี
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลออย ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลออยได้จัดทํามาตรการ “จัดทําแผนดําเนินงานตามประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลออย” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและ
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ฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  ไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต    สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย เปิดเผยเป็นการ
ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลออย และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๒๙ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ                  
                     พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือเป็นการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม อันเป็นการสร้าง
ความสามัคคี ให้แก่ประชาชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลออยได้จัดทําแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและ
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร               
มหาวชิรา-ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ-
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

3. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี ของหน่วยงาน บุคลากร และ
ประชาชนในชุมชน 

4. เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างท่ัวไป ผู้นําชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 
    1. อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ธง ตราสัญลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดโต๊ะหมู่ถวายพระพร 
รวมท้ัง ประดับผ้า ณ อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลออย 

2. จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลออย 

3. กิจกรรมจิตอาสา/บําเพ็ญประโยชน์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา(ปลา) และปลูกต้นไม้, ทําความสะอาดวัด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลออย และพนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชนและประชาชน 
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

1.ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
                       และพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 
หลักการเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ โดยการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็น

ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึด
ม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม่กระทํา
การใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด้วย 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ข้อ 1.1การสร้าง
จิตสํานึกและความความตระหนักแก่บุคลากร ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

3.วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฏหมายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

๒. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. เพ่ือให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

4.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามท่ีกําหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  

5.เพ่ือเปิดโอกาสให้ คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลออย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

6.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
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5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

6.วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) 

8.งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกฏหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

๒. คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีการเพ่ิมพูนความรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและสอดคล้องกับ
ระบบคุณธรรม(Merit system) 

๓. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ดุลยพินิจ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

4.พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง มีสมรรถนะหลักตามท่ีกําหนด ในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม 
ให้แก่ข้าราชการ 

5. คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้มี
โอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ซ่ึงกันและกันอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

6.มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับ พนักงานส่วนตําบล เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 

1.  ช่ือโครงการ 
            โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูป  

(ศปป.) ข้ึน โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีจากทุกหมู่บ้าน                   
สู่ประเทศ ตลอดจนรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาต่างๆ เพ่ือเตรียมเข้าสู่การปฏิรูปประเทศ โดย
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
  เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาและลดเง่ือนไขความแตกแยกในสังคมอันจะนํามาซ่ึงความรัก ความสามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง  จังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานราชการ
ท่ีมีภาระหน้าท่ีในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี จึงได้กําหนดกิจกรรมในการสนับสนุน
ส่งเสริมการสร้างความปรองดองให้กับประชาชนในชุมชนผ่าน “โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์แบ่งปันความสุข” โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในลักษณะส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรม สันติวิธีท่ียึดหลักความเป็นกลาง และการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือลดความขัดแย้งความแตกแยก ในเชิงความคิด เน้นการเคารพและยอมรับ
ความเห็นของทุกฝ่าย วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อันจะนํามาซ่ึงความรัก ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคม
ของพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ออย  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ,ผู้นําชุมชน ให้สามารถนํา
ความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดโดยการเผยแพร่แก่ชุมชนและประชาชนโดยท่ัวไป 

3.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชน 
ในชุมชน 

3.๓ เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกความรักชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามหลักกติกาของ 
ระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย  

3.๕ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความปรองดองสมานฉันท์และมีความรักสมัครสมาน 
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของประชาชนในแต่ละตําบล เพ่ือพัฒนาไปสู่
ความสัมพันธ์อันเป็นองค์รวมในระดับอําเภอ โดยกระตุ้นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในแต่ละ
ตําบล ซ่ึงจะนําไปสู่ความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเกิดความหวงแหน รักษ์และดํารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย 
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4. เป้าหมายของโครงการ 
4.1 คณะผู้บริหาร  
4.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลออย  
4.3  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย  
4.4  และผู้นําชุมชน  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 จํานวน  80  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
     ณ องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา  

 

6.  วิธีการดําเนินการ 
 จัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนาและจัดทํากิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลออย และผู้นําชุมชน  

 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8.งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
11.1 ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
11.2 ประชาชนในตําบลมีจิตสํานึกความรักชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  11.3 ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามหลักกติกาของระบอบ
ประชาธิปไตยและสนับสนุนสร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย  

11.4 ประชาชนในชุมชนมีความปรองดองสมานฉันท์และมีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถเชื่อมสัมพันธ์ของประชาชนในแต่ละตําบล เพ่ือพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์อันเป็นองค์
รวมในระดับอําเภอ โดยกระตุ้นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในแต่ละตําบล ซ่ึงจะนําไปสู่ความรัก 
ความสามัคคี ตลอดจนเกิดความหวงแหน รักษ์และดํารงไว้ซ่ึงความเป็นไทยในท่ีสุด 
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลออย 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลออย 
2. หลักการและเหตุผล  :   

ตําบลออยมีจํานวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านประกอบด้วยประชากรชายจํานวน 3,520 คน และ
หญิง 3,560 คน ซ่ึงประชากรหญิงอยู่ในวัยทํางานร้อยละ 70 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4,5 และ 30 รับรอคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของสตรีให้มีสิทธิเท่าเทียม
เสมอภาคกับบุรุษ และห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อสตรีในการท่ีไม่เป็นธรรม และในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 มาตร 67 (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  

องค์การบริหารส่วนตําบลออย ตระหนักและเห็นคุณค่าความสามารถของสตรีในการทํางานไม่ว่า
จะเป็นบทบาทของแม่ ของภรรยาหรือบทบาทท่ีมีต่อการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลออย 
เป็นโครงการท่ีเน้นพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของสตรีให้เป็นท่ียอมรับท้ังทางความคิด สติปัญญาและ
การกระทํา 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีในบทบาทของตัวเองในการพัฒนาสังคม ครอบครัว 
2. เพ่ือให้สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าความสามารถของสตรีในการทํางานด้านต่าง ๆ 
3. เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มสตรี 

 
4. เป้าหมาย 

สตรีตําบลออย 14 หมู่บ้าน จํานวน 420 คน จํานวน 2 รุน่ ๆ ละ 210 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอโครงการ 
2. จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
3. ดําเนินการตามแผนงาน 
4. สรุปและประเมินผลตามโครงการ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
50,000  บาท 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๓๕ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
2. กลุ่มสตรีตําบลออย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
 กลุ่มสตรีตําบลออย 
ผลลัพธ์ 

1. เกิดการพัฒนาศักยภาพสตรีในบทบาทของตัวเองเพ่ือพัฒนาสังคม ครอบครัวและตัวเอง 
2. สังคมยอมรับและเห็นคุณค่าความสามารถของสตรีในการทํางาน 
3. เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่มสตรี 

 
โครงการส่งเสริมกลุ่มและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการส่งเสริมกลุ่มและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล  :   

ตําบลออย ประกอบด้วยหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 2,290 ครัวเรือน ประชากร 7,080 คน โดย 
ร้อยละ 90 เป็นคนด้ังเดิมในพ้ืนท่ี อีกร้อยละ 10 เป็นชนเผ่าเม้ียน สภาพพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกันตามท่ีต้ังตาม
ภูมิศาสตร์ บางหมู่บ้านมีน้ําไหลผ่านสามารถทําการเกษตรได้ตลอดปี บางหมู่บ้านอยู่พ้ืนท่ีสูง ทําการเกษตรได้ปี
ละครั้ง ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการทําเกษตรทําให้ตําบลออยเป็นแหล่งส่งออกผักรายใหญ่ของอําเภอปง 
ไม่ว่าเป็นถ่ัวแระญ่ีปุ่น, ผักกาดเขียวปลี, ผักกาดขาว, กะหล่ํา, แตงกวา ฯลฯ แต่ทําการเกษตรของเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังใช้สารเคมีเป็นหลัก (ยาฆ่าหญ้า, ยาฆ่าแมลง) และค่าตัวเลขอัตราการเสียชีวิตจากหน่วยงานด้านสุขภาพ
ตําบลออย พบว่าประชาชนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งค่อนข้างสูง ซ่ึงสาเหตุคือการรับและสัมผัสสารเคมีจากการทํา
เกษตร รวมถึงการบริโภคผักโดยตรง การให้ความรู้และเปลี่ยนแนวการทําเกษตรจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตร
อินทรีย์ จึงเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางท่ีจะช่วยยกระดับเรื่องรายได้ และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลออย เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านสุขภาพและการเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกรจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมุ่งหวังให้ตําบลออยเป็น
เมืองน่าอยู่ ผู้คนสดใส ร่างกายแข็งแรง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมุ่งหวังให้ตําบลออยเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย 

 
4. เป้าหมาย 

ประชาชนท่ีสนใจ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ้มผู้พิการและกลุ้มสตรีตําบลออย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๓๖ 

6. วิธีการดําเนินการ 
1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอโครงการ 
2. จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
3. ดําเนินการตามแผนงาน 
4. สรุปและประเมินผลตามโครงการ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
50,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนท่ีสนใจ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ้มผู้พิการและกลุ้มสตรีตําบลออย 
 
ผลลัพธ์ 

1. สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
2. ประชาชนตําบลออยมีสุขภาพท่ีดี 
3. ตําบลออยเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย 

 
 โครงการรวมใจเพ่ือผู้สูงอายุ 
ช่ือโครงการ  :  โครงการรวมใจเพ่ือผู้สูงอายุ 

1. หลักการและเหตุผล  :   
ตําบลออย ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน และมีจํานวนประชากร 7,033 คน จากสัดส่วน

ประชากรดังกล่าว มีผู้สูงอายุ จํานวน 942 คน แบ่งเป็นชว่งอายุดังนี้ อายุ 30-39 ปี จํานวน 566 คน อายุ 
70-79 ปี จํานวน 268 คน อายุ 80-89 ปี จํานวน 105 คน และ อายุ 90 ปี ข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.39 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยคือบุคคลท่ีผ่านเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิต
มามาก ประสบการณ์ท่ีดีสามารถใช้เป็นบทเรียนในการสอนลูกหลาน เม่ือเข้าสู่ผู้สูงวัย ร่างกายผู้สูงอายุจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังระบบกล้ามเนื้อ กระดูก การไหลเวียนของเลือด ระบบการออกกําลังกาย การรับประทาน
อาหารท่ีมีคุณภาพ และการทําจิตใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านจะเป็นเกราะป้องกันและเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ เป็นผู้สูงวัย
คุณภาพได้ อีกท้ังการแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุจะทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท้ังกายและใจท่ีดี 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๓๗ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีข้ึน 
3. เพ่ือสร้างกลุ่มผู้สูงอายุให้เข็มแข็ง 

 
 

3. เป้าหมาย 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลออย จํานวน 460 คน 
 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 

5. วิธีการดําเนินการ 
5. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอโครงการ 
6. จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
7. ดําเนินการตามแผนงาน 
8. สรุปและประเมินผลตามโครงการ 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
10,000  บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
 ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลออย จํานวน 460 คน 
 
ผลลัพธ์ 

4. ผู้สูงอายุมีความรู้ในการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีดีข้ึน 
6. เกิดกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๓๘ 

โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
ช่ือโครงการ  :  โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
1. หลักการและเหตุผล  :   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพ่ือนําประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีการ
เติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของ
ประเทศท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
รวมท้ังการคุ้มครอง ดูแล สิ่งแวดล้อม จะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ท้ังนี้ 
เพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้
หลัก 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle (ใช้น้อย ใช้ซํ้า และนํากลับมาใช้ใหม่) และช่วยปกป้อง รักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดําเนินงาน
ของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่าง
เต็มท่ี เริ่มจากการปลูกฝังจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายระดับประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงจัด
ให้มีการดําเนินการตามโครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) ข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้อถล. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการ

ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
3. เพ่ือสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการ

บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้กลุ่ม อถล. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและ                   

รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง หรือส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

5. เพ่ือให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. 
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. เป้าหมาย 
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)  จํานวน 500 คน 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 

8. วิธีการดําเนินการ 
1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอโครงการ 
2. จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
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3. ดําเนินการตามแผนงาน 
4. สรุปและประเมินผลตามโครงการ 

 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

10. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 

12. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
 อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.)  จํานวน 500 คน 
 
ผลลัพธ์ 

1. อถล. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  
2.  อถล.เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการ

ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ 
3. อถล. ได้สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึกด้าน

การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กลุ่ม อถล. ได้ เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอย การปกป้องและ                   

รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้เคียง หรือส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

5. เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. 
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สภาเด็กและเยาวชน 
1. ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สภาเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 

เด็กเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต้ังแต่  
แรกเกิด โดยพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม พัฒนาครบทุกด้าน  ได้แก่ กาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และจริยธรรม คุณธรรมหรือจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต้องอาศัยสหวิทยาการ การบูรณาการผสมผสานกับวิถีชีวิตของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่าง
ครบถ้วนเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาอย่าง
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สมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย การพัฒนาเด็กและเยาวชนจําเป็นต้องให้เด็กและเยาวชน 
องค์กรเอกชน และประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลออยเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนในตําบล จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลออยข้ึน
โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในแต่ละหมู่บ้านได้แสดงออกถึงความสามารถ  เช่น การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับจังหวัด  ระดับภาค ระดับประเทศ หรือส่งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพต่าง ๆ   

ภารกิจดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามมาตรา 67 (6) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  และองค์การบริหารส่วนตําบลออย มีหน้าท่ี
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน  จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ   
3.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มท่ี  
3.3. เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
3.4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

4. เป้าหมาย 
4.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของตนเอง 
 - เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ  อย่างเต็มท่ี 
4.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จํานวนเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย  
            

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเด็กและเยาวชนในด้านต่าง  
 5.2 ผู้นําแต่ละหมู่บ้านขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. 
 5.2 ดําเนินการตามโครงการโดยใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าวิทยากร  ฯลฯ  
 

6.งบประมาณ 
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวนเงิน  15,000.- บาท 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา    

8. สถานท่ีดําเนินการ  

 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของตนเอง 
10.2  เด็กและเยาวชนได้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ 
10.3  เป็นการส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถแต่ด้อยโอกาส 

 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
1. ช่ือโครงการ  :  วันเด็กแห่งชาติ 
2. หลักการและเหตุผล 

 จากคํากล่าวท่ีว่า อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งต้องข้ึนอยู่กับคุณภาพ
ชีวิตของเด็กในประเทศนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นเราจึงให้ความสําคัญแก่เด็กๆ เพราะถือว่าเด็กคือมนุษย์ท่ียัง
อ่อน    ต่อโลกท้ังทางร่างกายและจิตใจ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย
ของคําว่า  “เด็ก” ไว้ดังนี้ 
  เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์  
  เด็กชาย คือ คํานําเรียกเด็กผู้ชายท่ีมีอายุไม่เกิน 14 ปี บริบูรณ์ 
  เด็กหญิง คือ คํานําเรียกเด็กผู้หญิงท่ีมีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ 
เด็กและเยาวชนเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ถ้าหากสังคมและครอบครัวรอบข้างได้ปลูกฝังสิ่งท่ีดี สิ่งท่ี
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เด็กก็จะจดจํานําไปปฏิบัติ ซ่ึงเด็กก็จะเปรียบเหมือนผ้าขาวถ้าสังคมได้กระทําสิ่งท่ี
ดีงามให้เด็กได้เห็นเด็กก็จะจดจํา และนําสิ่งท่ีเห็นไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ดีในอนาคตเรียกได้ว่า “เด็กเป็น
อนาคตของชาติ” ซ่ึงจะทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ “เด็ก” จึงควรเตรียมตัวท่ีจะ
เป็นกําลังของชาติด้วยการขยันหม่ันศึกษา หาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งต้ังใจทํางานด้วยความรับผิดชอบยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริตตลอดจน
มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน เสียสละและบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยกันรักษาความ
สะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคต
ของชาติโดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็เชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมือง ก็จะเจริญมี
ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป 
           วันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรกนั้น  จัดข้ึนในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 
และได้จัดต่อกันมาเป็นประจําทุกปีจนถึง พ.ศ. 2506  จึงมีความคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็กในวัน
เสาร์ท่ี 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงท่ีพ้นจากฤดูฝนมาแล้ว และเป็นวันหยุดราชการทําให้เกิด
ความสะดวกเด็กคือทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศชาติ ซ่ึงจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและม่ันคง อีกท้ังเป็นผู้ท่ีจะต้องเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลสังคม
ตลอดจนเศรษฐกิจ วัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ทุกสังคมจึงให้ความสําคัญแก่เด็ก และจัดให้มีวันเด็ก
ข้ึนทุกปี เพ่ือให้เด็กรู้ถึงความสําคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ท่ีมีความสําคัญของ
ประเทศชาติด้วยการต้ังใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มี
ความขยันหม่ันเพียร    มีความรับผิดชอบ และมีความซ่ือสัตย์สุจริตฯลฯ  ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็ก
แห่งชาติจึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทและความสําคัญของตนเองซ่ึง คนทุกคนมีหน้าท่ี
ต้องทํา แม้เป็นเด็กก็มีหน้าท่ีอย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทําการงาน
ต่างๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาดมี
เหตุผล เพ่ือจักได้เติบโตข้ึนเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถและประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  
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 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
พ.ศ. 2542 มาตรา 16(10) และมาตรา 17 (27)  กําหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส ประกอบกับมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 67(6) องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี้ ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงเล็งเห็นความสําคัญของเด็ก  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการจัดงาน  
วันเด็กข้ึนมา เพ่ือให้เด็กซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและม่ันคงต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะเด็กรวมถึงในด้านต่างๆ  
 2. เพ่ือให้ผู้ใหญ่และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็ก 
 3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบ 
                    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนึกถึงบทบาทอันสําคัญของตนท่ีมีต่อสังคม และประเทศชาติ 
 5. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการปกครองเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือ   
                      สงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 
 6. เพ่ือให้เด็กได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม 

7. เพ่ือให้เด็กรู้จักหน้าท่ีของตน มีระเบียบวินัย เสริมสร้างจินตนาการ 
8. เพ่ือให้เด็กสามารถแสดงออกถึงความสามารถของตนเองควบคู่กับการนําความรู้ไปใช้ให้เกิด 
    ประโยชน์มีคุณธรรม จริยธรรม  

9. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กในด้านเด็กไทยโตไปไม่โกงรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็ก
       

4. เป้าหมาย 

 เด็กท้ังหมดในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออย ประมาณ 650  คน  

  
5. วิธีดําเนินการ 
    1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเสนอโครงการ 
  2. ดําเนินงานตามโครงการและแผนงานโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
   2.1 พิธีเปิดโครงการวันเด็ก      
  
   2.2 การอบรมให้ความรู้กับเด็กเรื่อง เด็กไทยโตไปไม่โกง 
   2.3 กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กบนเวที 
   2.4 กิจกรรมการตอบปัญหาต่างๆ 
   2.5 การจัดนิทรรศการในแต่ละซุ้มกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
    - ศาสตร์พระราชา 
    - เศรษฐกิจพอเพียง 
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    - เด็กไทยโตไปไม่โกง 
- หน้าท่ีของเด็กไทย 
- การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก 
- กิจกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็ก 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ความดีโดยการช่วยกันทําความสะอาดบริเวณสถานท่ีท่ีจัดงาน  
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกปี 
7. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานท่ีดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. เด็กเกิดความสนุกสนานและมีทักษะการเรียนรู้ 
 2. ทําให้เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย 
 3. ทําให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถของตัวเอง 
 4. ทําให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 5. ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและผู้ปกครองและทุกฝ่ายได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ 
                  ของเด็ก  
 6. เด็กรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 7. เด็กเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
โครงการพาน้องท่องธรรมะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ออย 

1.ช่ือโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ออย 

2.หลักการและเหตุผล 
 พาน้องท่องธรรมะ เป็นการส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และ
คุณธรรม เป็นเยาวชนท่ีดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนาสังคมท่ีสําคัญ เพราะเยาวชนเป็นผู้ อ่อนด้อย
ประสบการณ์ชีวิต โอกาสท่ีจะพลั้งผิดในการคิด การพูด และการกระทํา ย่อมมีโอกาสท่ีเกิดข้ึนได้ง่าย หากไม่มี
พ้ืนฐานคุณธรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยท่ีบ้านเมืองมีความเจริญทางด้านวัตถุ จนความเจริญ
ทางด้านจิตใจเสื่อมถอยดังเป็นท่ีประจักษ์กันอยู่ 
 ในโครงการนี้ จะช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดแก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว โรงเรียน 
ตลอดจนสังคมประเทศชาติ ให้ลดน้อยลงไป เป็นการช่วยประหยัดภาษีรัฐบาล ท่ีจะนํามาแก้ปัญหาความ
ผิดพลาดของเยาวชนท่ีขาดคุณธรรม เพ่ือรัฐจะได้นําภาษีส่วนนั้นไปพัฒนาประเทศชาติในด้านอ่ืนต่อไป 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงเห็นถึงความสําคัญเรื่องของการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอยู่ในศีลธรรม มีความพร้อมท้ังกาย วาจา ใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตทําให้
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ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)  มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 
 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาท่ีถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และนําไปเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต 
 3. เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้นําศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน 
 4. เพ่ือฝึกเด็กและเยาวชนให้มีความสามัคคีในการทํางานเป็นหมู่คณะ 
4.เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย และเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล
ออย 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
 

6.วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8.งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ได้ส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 
 2. ได้สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาท่ีถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และนําไปเป็นหลักในการ
ดําเนินชีวิต 
 3. เด็กและเยาวชนได้นําศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 4. เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีในการทํางานเป็นหมู่คณะ 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลออย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการ
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ท้ังน้ี ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษ    
ผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลออยต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลออย
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี
ท่ัวประเทศต่อไป  
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๔๖ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลออยด้วยการจัดทําแผน
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 4 ปี 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลออย 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลออย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 หน้าท่ีตาม
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้ อบต.มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของ อบต.น้ัน มักจะประสบปัญหาดา้นการอํานวยความสะดวกในการตดิตอ่ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 
พ.ศ.2562 มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 มาตรา 59 (2)  ท่ีกําหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 60 
กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อํานาจหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมาย ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามลําดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าท่ีอย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าท่ีกรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการ
แทนด้วย  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไมส่รา้งเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุง่ยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลออยข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอบต.มอบหมายให้รองปลัด อบต. และปลัด 
อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ัง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังน้ัน การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ      
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างของ อบต. ทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
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 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมลูการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีดําเนินการ  ตาม  

พระราชบญัญัติ การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือ
จัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม     
พหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) 
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้กําหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซ่ือสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงมีการนําเทคโนโลยีมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบ
การป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้
การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการดําเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด
ภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องนํ้าสําหรับผู้พิการ 
            6.5  จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทําการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 12,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปีน้ัน 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงได้จัดทํา 
กิจกรรม “ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ” เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าท่ีของ อบต.ตามกฎหมาย
เป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลออยให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลออย 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อม
ท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บรหิารทราบ 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๕๒ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็เพ่ือเป็นการ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย
ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะ
ดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังน้ัน การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน แต่ท้ังน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลออย ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๕๓ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค
ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงจัดให้มี
การยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็น 
เป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น กุศโลบาย
หน่ึงในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ผ่าน
ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลออย เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลออย สื่อสังคม (Social 
Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี 
ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเน่ืองเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนตําบลออย ผู้ท่ีทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออยอย่าง
สม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลออยจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลออย โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลท่ีควร
ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลออย ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออยมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลออยผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลออย สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการ
แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึง
การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบรโิภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ
การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสําคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  
 องค์การบริหารส่วนตําบลออยได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลด
การใช้ทรัพยากรและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหน่ึง เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กับประชาชนในตําบลออยได้ปฏิบัติตาม จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. สถานท่ีดําเนินการ 
 ตําบลออย 
5. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านทางสื่อ
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลออย เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลออย สือ่สังคม (Social Media)   
เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักปลดั องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินท่ี
คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ
องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครฐัและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทได้ให้
อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลออยจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลออยจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดแูลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบัิติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลออย จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๕๘ 

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลออยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลออยรวมถึง
จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลออยข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลออยให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ออยตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลออยโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๕๙ 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลออยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐ     
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลออยจึงได้ให้มีสถานท่ี
สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
ให้บริการ ณ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย โดยมีสํานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลออย จํานวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลดั องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก
ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลงั ผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลออย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต.  
ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ด้วยสภาวะปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดภัยไม่ว่าจะเป็น  สาธารณภัย  โรคติดต่อ หรือโรคติดต่อร้ายแรง 
ได้ทุกช่วงเวลา  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหน่วยงานของทางราชการท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง  หรือโดยอ้อม  จากการเกิดภัยต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องเข้าไปดูแล
ประชาชนท่ีประสบภัยเหล่าน้ันได้อย่างทันท่วงที  แต่เน่ืองจากในบางสถานการณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บางรูปแบบและ
บางแห่งอาจมีศักยภาพ ในเรื่องงบประมาณหรือกําลังคนท่ีมีขีดจํากัดไม่สามารถท่ีจะรับมือหรือป้องกันภัยให้กับพ่ีน้อง
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ประชาชนได้ทันท่วงที ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีพ  เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์  การประกอบอาชีพ 
อาทิ  เกษตรกรรม  หรือสัตว์เลี้ยงได้  ดังน้ัน  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชน  ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560ท้ังในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ระดับเทศบาล  และระดับองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้เกิดการประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและทุกระดับข้างต้น  รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน 
 โดยท่ีข้อ 19 แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  ตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า “เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้เป็นสถานท่ีกลาง 
เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน   การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สําหรับวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการบริหารงานของสถานท่ีกลางดังกล่าว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือส่วนราชการท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีกลางดําเนินการแทนก็ได้”  ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว
ข้างต้น ประกอบมติท่ีประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอปง เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ท่ีได้มีมติเห็นชอบ
ร่วมกันในการจัดตั้งสถานท่ีกลางเพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับ
อําเภอ มีสถานท่ีตั้งอยู่  ณ อาคารท่ีว่าการอําเภอปง มีพ้ืนท่ีบริการครอบคลุมพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท้ัง 9 แห่งในพ้ืนท่ีอําเภอปง และเห็นชอบเก่ียวกับการกําหนดลักษณะงาน และขอบเขตงาน ของ “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” อําเภอปง  จังหวัดพะเยา ตลอดจนแนวทางการบริหารงบประมาณของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อําเภอปง  จังหวัดพะเยา และท่ีประชุมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตําบลออย เป็นผู้แทนในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นของศูนย์ฯ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนจะพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์การบรหิารสว่นตําบลออยจํานวนท่ีเท่ากัน ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง จึง
ได้จัดทําโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอปง ในการรวบรวมข้อมูลสถานะของภัยท่ี
เกิดข้ึน จํานวนประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 2. . เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีจะแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ในขณะท่ี
เกิดภัยต่างๆ  
 3. เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และทําให้เกิดประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในเขตอําเภอปง  จังหวัดพะเยา  ได้ใช้สถานท่ีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือ
ประชาชน 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแหล่งเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยต่างๆ  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปง มีแหล่งข้อมูลท่ีทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์สามารถติดตาม
ข้อมูลทาง Electronic อย่างทันท่วงที 

4. มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ข่าวสารในการป้องกันภัย และแก้ไขต่างๆ ได้ทันเหตุการณ์ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อาคารท่ีว่าการอําเภอปง  ช้ัน 2 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร(เดิม)  และห้องปฏิบัติงานท้องถ่ินอําเภอ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและรับผิดชอบประจําศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ ในอัตรา 8,000 บาท ต่อเดือน  โดยให้มีจํานวนเพียงพอ ต่อการรองรับภารกิจ
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ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คุณภาพ และปริมาณงานเป็นไปตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 12,500 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา และ  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอปง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งในเขตอําเภอปง  จังหวัดพะเยา  ได้ใช้สถานท่ีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือประชาชน  ในด้าน
สาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2. องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้า  ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

3. ประชาชนโดยท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูล  ระเบียบ  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากภัย
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

 
โครงการลดข้ันตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน   
 
1.  ชื่อโครงการ โครงการลดข้ันตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เพ่ือตอบสนองความ 
                       ต้องการของประชาชน 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
   
  องค์การบริหารส่วนตําบลออย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง  ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  คํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้  ท้ังน้ีเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน  และ
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ดังน้ัน การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล จะประสบความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวข้ึนอยู่กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  ตลอดจนถึงพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงเป็นผู้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยเฉพาะงานด้านการบริการ  ซ่ึง
เป็นหน่ึงในระบบการบริการสาธารณะท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน   จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงการทํางาน  เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด     เมื่อมารับการบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึง
กระบวนการลดข้ันตอนในการทํางาน  ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด  ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  โครงการลดข้ันตอนขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลออย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน จึงเป็นภารกิจหน่ึงในงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เพ่ือพัฒนางานด้านการบริการตอบสนองความต้องการของประชาชน  รวมท้ังเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  
ทัศนคติท่ีดีต่อกัน  ระหว่างผู้ให้บริการ  คือ คณะผู้บริหาร  พนักงาน  กับผู้รับบริการ  คือ  ประชาชนผู้มาติดต่อประสานงาน
กับองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปร่งใส  สามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 
  2.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว  สะดวกและถูกต้อง 
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  3.  ประชาชนสามารถตรวจสอบดูข้อมูลข่าวสารได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   
  4.  มีการปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการประชาชนผู้มา
รับการติดต่อการบริการ 
   
 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย  ร้อยละ  80  มีความพึงพอใจ ในการให้บริการขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
 
5.  วิธีการดําเนินการ 
  1.  เขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  2.  แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  3.  ประชุมคณะทํางานฯ 
  4.  ประกาศกําหนดข้ันตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
  5.  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  6.  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   6.1  จัดทําป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   6.2  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
   6.3  จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ   
    -  ให้บริการช่วงเวลาพักเท่ียง 
   6.4  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่าง ๆ 
    -  ทาง  Internet 
    -  วิทยุ 
    -  วารสาร 
    -  แผ่นพับ 
    -  อ่ืน ๆ 
   6.5  จัดทําตู้รับฟังความคิดเห็น 
   6.6  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
  7.  สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 
  8.  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
  9.  รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 
 

6.  ระยะเวลาดาํเนินการ 
  

  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
7.  สถานท่ีดําเนินการ 
 
  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลออย  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 

8. งบประมาณการดําเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
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8.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 
  1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้รับบริการท่ีดี  สะดวก รวดเร็วข้ึน 
  2.  เกิดความสัมพันธ์  ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลออย  กับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
  3.  พนักงาน  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย  มีจิตสํานึก  และ
ทัศนคติท่ีดีในการให้บริการประชาชน 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ 
ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
ได้ดําเนินการจัดทําโครงการ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน” เพ่ือประชาคมแผนแล้วนํามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลออย ประจําปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปสํานักปลัด  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 14 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ออย สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 กําหนดวันท่ีจะประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน 
 6.3 ประชุมซักซ้อมการจัดประชุมประชาคมกับส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง 
 6.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 6.5 ดําเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านท้ัง 14 หมู่บ้าน 
 6.6 สรุปผลการประชุมเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรอ้งเรียน ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด มีหน้าท่ีในการจัดบริการ
สาธารณะ และให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเน่ือง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหน่ึงในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป็นช่องทาง
ท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตําบลออย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้งจะต้องมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้อง
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลออยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มี
องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตําบลออย โดยสํานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลออย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย ข้ึน 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๖๗ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลออยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม
องค์การบริหารส่วนตําบลออย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย  จํานวน 8 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนตําบลออย เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

3.3.2 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลออย อย่าง
แข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนตําบลน่ันคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 14 หมู่บ้าน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลออย อย่างแข็ง
ขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน
ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลออยในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 องค์การบริหารส่วนตําบลออย   ๖๘ 

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน     
ตําบลออย” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลออย ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลออย 
4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลออยตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลออย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงได้มีการจัดทํา
และรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออยทราบตามแบบท่ี
ระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมินองค์ประกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลมุงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ี 
สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลออยข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจ
มีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลออยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงจะทําให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บรหิารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได ้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง 
มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้
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ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลออย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ
บริหารส่วนตําบลออย จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก
การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก
ข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลออย 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลออยให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลออยให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลออย มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลออยจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่
เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความ
เจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการทํางานตาม
บทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลออย จํานวน 14 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองค์การบริหารส่วนตําบลออย และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลออยทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลออย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตําบล” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลาย
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออยเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลออย จํานวน 14 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย จํานวน 3 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออย จํานวน 3 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลออยเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 
1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิก 
              สภาท้องถ่ิน 

2.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบ จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  
คําสั่ง  เง่ือนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินท่ีได้รับการเลือกต้ังมาจาก
ประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี  การดําเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น
ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  เง่ือนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอ
เท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เง่ือนไขท่ี
เก่ียวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน  หรือการ
พัฒนาท้องถ่ิน  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า  
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินท่ีไม่เข้าใจใน
ตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่างแท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มี
ความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  หรือการมีกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  
หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซ่ึงทําให้  สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ไม่ทราบ  
และมีผลทําให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน  นั่นคือ  การทําผิดกฎหมายระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
รวมท้ังถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบความผิด  ซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถ่ิน    และมีผลทําให้การบริหารงานในองค์กรปกครองท้องถ่ิน ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จตามท่ีวางแผน
พัฒนาไว้ได้ 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลออย จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  คําสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีสําคัญและท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน   ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 4.3การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 
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3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ 

สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ลดความผิดพลาดและความเสียหาย 
จากการเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีคลาดเคลื่อน 
3. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถบริหารงานในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 

6.วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8.งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
 5,000.-(ห้าพันบาทถ้วน) 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย อําเภอปง  จังหวัดพะเยา 

10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและ 

สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ลดความผิดพลาดและความเสียหาย 
จากการเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีคลาดเคลื่อน 
3. สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
4. สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน สามารถบริหารงานในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เฝ้าระวังการคอรร์ัปชันโดยภาคประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง 

โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังน้ี เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การขอความร่วมมือประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า
ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลออย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลออย 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้นําหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนภายในตําบลออย ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 6.2 ขอความอนุเคราะห์ผู้นําหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวกรณีพบเห็นการทุจริต 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลออย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
 

  
  
 
 

 


