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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทจุรติในระดบัทอ้งถ่ินพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ 
สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจรติในท้องถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจําแนกเป็น 7 ประเภทดังน้ี 
1) การทุจริตด้านงบประมาณการทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่ เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้

ดังนี้ 
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรํ่ารวยด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากย่ิงขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่าน้ี 
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4) การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึง 
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุน้ีผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทําการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ :การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นเป็น
เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆมาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ลําดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างย่ิงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) 
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน
จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามใน
การปราบปรามการป้องกัน 

การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านกาทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจคนไทยบางส่วนมอง
ว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ 
บูรณการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย
กําหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้น้ันการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นเจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบโดยได้กําหนด 

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทันต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนอันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี(Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่นอันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2561– 2564) 
ช่ือหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ คร งการ /กิ จกรรม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สั ง ค ม ท่ี ไ ม่
ทน ต่ อก า ร
ทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตสํานึกและความ 
ตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหารข้ าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจําของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

1.1.1(1)โ ค ร ง ก า ร
เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมของบุคลากรของ
อบต. 
1.1.2(1)มาตรการ“ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบลทรายขาว” 
1.1.3(1)มาตรการ“จัดทํา
คู่ มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้าง 
จิตสํานึกและความ 
ตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1(1) โครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
จิต สํ านึ ก ในการอ นุ รั กษ์
ท รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
1.2.2(1) โครงการจัดทํา
แผน ท่ีภาษีและทะเบี ยน
ทรัพย์สิน 
1.2.3(1) โครงการส่งเสริม
การ เกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎี
ใหม่) 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 

 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 

 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 

 

20,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 

 

 

 1.3 การสร้าง 
จิตสํานึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและ 
เยาวชน 

1.3.1(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมภาคฤดู
ร้อน 
1.3.1(2) โครงการธรรมะ 
จูงเด็กเข้าวัด/เข้ามัสยิดของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3.1(3) โครงการสานฝัน
วั ย ใ ส  ค รอบค รั ว อบ อุ่ น 
ชุมชนน่าอยู่ 
1.3.2(1)โครงการฉันเป็น
คนดี 
1 . 3 . 2 ( 2 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด
กิ จก ร รมมุ่ ง สู่ ฝั น เ พ่ื อ วั น
สําเร็จ 
1 . 3 . 3 ( 1 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

100,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

100,000 
 
 

100,000 

100,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

100,000 
 
 

100,000 

100,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

100,000 
 
 

100,000 

100,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

100,000 
 
 

100,000 

 

มิติท่ี 1 รวม จํานวน  2  มาตรการ 
จํานวน  10  โครงการ 
 

620,000 620,000 620,000  620,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ คร งการ /กิ จกรรม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

2.1.1(1)กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว 

- -  -  -   

2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออก
คําส่ังมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว,ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 (1) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม“สร้าง 
ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง” 
2.2.3 (1) กิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
2.2.3 (2) โครงการจ้าง
สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

20,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

20,000 

 

2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้ 
อํานาจหน้าที่ 
ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) โครงการลด 
ข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติอนุญาตสั่งการ
เพื่ อ ลด ข้ันตอนการปฏิ บั ติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ 
อํ านาจของนายกองค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2.3.2(3) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว
,ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวและหัวหน้ าส่ วน
ราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ คร งการ /กิ จกรรม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชูเกียรติ 

แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดําเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1(1)กิจกรรม “ยกย่อง
พ่ อ -แ ม่ ตั ว อ ย่ า ง ที่ ดี  ใ น
โครงการวันพ่อแห่งชาติและ
โครงการวันแม่แห่งชาติ 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1(1)มาตรการ“จัดทํา 
ข้ อ ต ก ล ง ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ” 
2.5.1(2)กิ จ ก ร ร ม “ก า ร
จัดทําข้อตกลงการปฏิบั ติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว” 
2.5.2(1) มาตรการ“ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.2(2) มาตรการ“แต่งต้ัง 
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง 
ร้องเรียน” 
2.5.3 (1) มาตรการ 
“ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง 
ร้ อ ง เ รี ย น ก ร ณี มี
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบ ริหาร ส่วน
ตําบลทรายขาว ว่าทุจริต
และปฏิ บั ติ ร าชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

มิติท่ี 2 รวม จํานวน  9  มาตรการ 
จํานวน  7กิจกรรม 
จํานวน  2  โครงการ 

 

20,000 20,000 20,000 20,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ คร งการ /กิ จกรรม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางท่ีเป็นการ 
อํานวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอํานาจ 
หน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ป รั บ ป รุ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
3.1.2 (1)กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.3 (1)มาตรการ “จัดให้
มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว”
3.1.3 (2)โครงการจัดทํา
วารสารของ อบต.ทรายขาว 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

50,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

50,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

50,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

50,000 

 

3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็นการรับและ 
ตอบสนองเร่ือง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและทบทวนแผน
ชุมชน 
3.2.1 (2) กิจกรรม “การ
ดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว” 
3.2.2 (1) มาตรการกําหนด 
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง 
ร้องเรียน 
3.2.2 (2) โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคล่ือนท่ี 
3.2.3 (1)กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ใ ห้ ผู้ ร้ อ ง เ รี ยน /ร้ อ ง ทุ กข์
รับทราบ 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ,
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จั ดทํ า แผนพัฒนาองค์ ก า ร
บริหารส่วนตําบลทรายขาว
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3.3.1 (2) กิจกรรม ประชุม
ป ร ะ ช า ค ม ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
ประชาคมตําบล 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

มิติท่ี 3 รวม จํานวน  5มาตรการ 
จํานวน  5กิจกรรม 
จํานวน  3โครงการ 

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

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โ คร งการ /กิ จกรรม /
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
กําหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรมการ
จั ด ทํ า แ ล ะ ร า ย ง า นก า ร
ควบคุมภายในให้ ผู้ กํากับ
ดูแล 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบควบคุม 
ภาย ใ น โ ด ยมี ก า ร จั ดทํ า
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถ 
ดําเนินการได 

‐  - 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

 

4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1(1) โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ประชาชนและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
4.3.1 (2) กิจกรรมการ 
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเข้า
ร่วมอบรมในโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานต่างๆเป็นผู้จัด
หรืออบต.ดําเนินการจัด

30,000 
 
 
 
 

50,000 

30,000 
 
 
 
 

50,000 

30,000 
 
 
 
 

50,000 

30,000 
 
 
 
 

50,000 

 

4.4 เสริมพลังการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรม การ
เ ผ ย แพ ร่ ค ว า ม รู้ ห ลั ก ก า ร 
แนวคิ ดที่ เ กี่ ย ว ข้อ งกับการ
ทุจริต 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

 

มิติท่ี 4 รวม จํานวน  1มาตรการ 
จํานวน  3กิจกรรม 
จํานวน  1โครงการ 

80,000 80,000 80,000  80,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของ อบต. 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอยางย่ังยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเก่ียวกับ
การให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้าง
จิตสํานึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีคุณธรรมจริยธรรม
และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติ
ราชการ 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรของอบต.ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการทําความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 

6. วิธีดําเนินการ 

ส่วนที่ 3 
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การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว หรือเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 

ปีละ 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวโดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังน้ีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัยซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทําประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดปัตตานี(ก.อบต.
จังหวัดปัตตานี)เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 31เดือนสิงหาคม 2558กําหนดให้พนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างมีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอํานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
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3.1 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่สร้างความโปร่งใสมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเช่ือถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กรข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

 
 
 
 
 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
เพ่ือนําเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเร่ืองดังกล่าวรวมท้ังเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1.2.1การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ :โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมากแต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลงซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยูjของประชาชนเป็น
อย่างมากหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศโดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอยjางมั่นคงและย่ังยืนซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงานคือแนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง 
เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่างได้แก่ปลูกไม้ให้พออยู่พอกินพอใช้และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงานเช่นไม้ฟืนและไม้ไผ่เป็นต้นเพ่ือประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนจึงได้จัดทําโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
จํานวน 6หมู่บ้านโดยปลูกพันธ์ุไม้ประเภทต่างๆท้ังไม้ยืนต้นไม้ประดับไม้ผลไม้ดอกและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
เป็นต้น 

4.2 ดูแลอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งนํ้าคูคลองที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว จํานวน 6หมู่บ้านและพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยบูรณา
การร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
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พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและแหล่งนํ้าคูคลอง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีการดําเนินงาน 

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
6.2จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชนพัฒนาขุดลอกคูคลองกําจัดวัชพืชในแม่นํ้าคูคลองทําความ

สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.3จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ

สวยงามสะอาดร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ปีละ 20,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เ กิ ดกลุ่ มอาสาสมั คร พิทั กษ์ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล้ อม ใน ชุมชน เ พ่ิมมากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

 
1.2.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.ชื่อโครงการ :โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือนําไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  จึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ระเบียบดังกล่าวได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน 180 
วัน นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 และองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เห็นว่า เพ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  และการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเมื่อดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยตามโครงการแล้วจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สิน
ต่าง ๆของประชาชนไว้ใช้สําหรับการจัดเก็บภาษี (ภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ทําให้ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว สามารถนําไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่าง
แท้จริง ทําให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  นอกจากน้ีทุกหน่วยงานภายในท้องถิ่นก็สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ฉะน้ัน  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีข้อมูลเพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้  และมีฐานข้อมูลสําหรับการบริหารงาน จึงได้จัดทํา “โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว”ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆได้

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวดรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในด้านการคลังท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 3.4  เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีเป้าหมายที่จะดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวแต่เน่ืองจากขาดความพร้อมทางด้าน
งบประมาณและบุคลากรฯลฯ  ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 44.1 ตารางกิโลเมตร 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีการดําเนินงาน 

6.1  ขั้นเตรียมการ ดําเนินการดังน้ี 
  1) จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ  
 2) จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
 3) ประชุมช้ีแจงคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 4) จัดต้ังศูนย์อํานวยการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 5) นําระวางที่ดิน ระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไปถ่ายสําเนาและปรับมาตราส่วน 
 6) จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินสํารวจภาคสนาม 
 7) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินงาน 
 8) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานที่ดินจังหวัด / อําเภอ 
 9) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน 
 6.2  ขั้นการจัดทําแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ดําเนินการ ดังน้ี 
 1) จัดทําแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 2) แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในแผนที่เขตปกครอง 
 3) จัดทําแผนที่ระวางทาบทับ 
 4) แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในระวางที่ดิน 
 5) กําหนดเลขประจําแปลงที่ดิน (LOT) 
 6) จัดทําแผนที่แม่บท 
 7) จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
 8) คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบสํารวจข้อมูลที่ดิน (ผท.1) 
 6.3.  ขั้นการสํารวจข้อมูลภาคสนาม  ดําเนินการ ดังน้ี 
 1) จัดอบรมพนักงานสํารวจภาคสนาม 
 2) สํารวจข้อมูลภาคสนาม 
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 3) ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 6.4  ขั้นการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดําเนินการ ดังน้ี 
 1) จัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
 2) จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
 3) จัดทําทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.5) 
 4) จัดทําบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี(ผ.ท.6) 
 6.5 ขั้นการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ก่อนที่จะนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี 
 6.6 ขั้นการตรวจสอบผลดําเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล โดยดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์  

ถูกต้อง  และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 6.7 ขั้นรายงานผลและสรุปผลการดําเนินการจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ต้ังแต่เริ่มโครงการ

จนเสร็จสิ้นโครงการรายงานผลให้จังหวัดทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ปีละ 50,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1.องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
10.2องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีฐานข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและ

ถูกต้อง 
10.3องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.4องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน  ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 

1.2.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้อมทั้ง
ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศโดยเน้นให้ผล
การดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังน้ันโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยูjที่ดีขึ้น 
โดยมีหลักการสําคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็นประหยัดการพ่ึงพาตนเอง
ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
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นอกจากน้ันยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรจึงจัดทําโครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง(ทฤษฎีใหม่)โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลทรายขาว 
3.2สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
3.3สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลทรายขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
10.2มีรายได้เพ่ิมขึ้นลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
10.3เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3 การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสตัย์สุจรติ 
1.3.1(1) 
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่เก่ียวกับด้านเยาวชน คือปัญหาหน่ึงที่เป็นผลกระทบจากการต่อ
ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่น  ดังที่เรารับรู้อย่างต่อเน่ืองถึงปัญหาต่างๆของเยาวชน เช่น ยาเสพติด การพนัน 
เป็นต้น ซึ่งนับวันปัญหาเหล่าน้ีย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  ฉะน้ันจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามาร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้เยาวชนของเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถดํารงตนและป้องกันกลุ่มเพ่ือนและคน
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ใกล้ชิดให้ห่างไกลจากการตกเป็นเหย่ือของปัญหาต่างๆ อีกทั้งให้เยาวชนรู้ถึงความสําคัญและแนวทางของ
การศึกษา เพ่ือที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสํานึกต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวม  องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว จึงได้ตระหนักต่อสภาพปัญหาข้างต้นและปรารถนาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหล่าน้ัน และพร้อมกันน้ียังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามในศาสนาอิสลาม และยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าของ
การศึกษา รวมถึงแนวทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย    

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทํา
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เห็นความสําคัญของปัญหาด้านเยาวชน  เพ่ือให้
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้
อย่างถูกต้องได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เพ่ือเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 เยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า   100   คน 
 เป้าหมายคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ 
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 100,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น  
10.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น 
10.3 กลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น 
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1.3.1.(2) 
1.ชื่อโครงการ : โครงการธรรมะ จูงเด็กเข้าวัด/เข้ามัสยิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องใช้ระยะเวลาและความใส่ใจในการบํารุงเลี้ยงดูต้ังแต่เริ่มต้น
เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงต้นไม้ต้ังแต่เมล็ดให้เติบโต ต้องได้รับอาหาร แสงสว่าง นํ้า ดินอันอุดมสมบูรณ์ 
ปราศจากศัตรูพืช เปรียบเสมือนบ้านอันอบอุ่นที่พ่อแม่ พ่ีน้อง ครอบครัว ต้องคอยดูแลใส่ใจให้เด็กเติบโตด้วย
ความมั่นคงแข็งแรง สมบูรณ์ มีความรักความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีกิจกรรมที่ทําร่วมกัน ร่วมเรียนรู้เลือก
ผิดชอบช่ัวดี ต้นไม้จึงจะผลิดอกออกผลได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับคนดีมีคุณธรรม สะท้อนถึงการได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวพร้อมที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งสถาบันครอบครัวถือ
เป็นรากฐานสําคัญในการขัดเกลา หล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างกระวบนการคิดอย่างมีเหตุผล
และมีสติให้กับสมาชิกใหม่ของสังคม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเหล่าน้ันสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทํา
ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 67 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เห็นความสําคัญของปัญหาด้านเยาวชน  เพ่ือให้
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อย่าง
ถูกต้องได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เพ่ือเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 เยาวชน จาํนวนไม่น้อยกว่า   100   คน 
 เป้าหมายคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนาได้อย่างถูกต้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ 
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 50,000บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น  
10.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้น 
10.3 กลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น 

 
1.3.1(3) 
1.ชื่อโครงการ : โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสําเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเร่ืองศาสนาศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหน่ึงเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรมคุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคือสถาบันครอบครัว
หากได้รับการเรียนรู้อบรมปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพเก่งดีมีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วปัญหาต่างๆเช่นยาเสพติด 
รักก่อนวัยอันควรปัญหาต่างๆก็จะลดลง 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัว
ที่เข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกันตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการี
ครอบครัวสังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ใน
เรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลทรายขาว คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
โรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประชุมผู้เก่ียวข้องกําหนดจัดงาน 
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 
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6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการมีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย 
 

1.3.2 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทจุรติ 
1.3.2.(1) 
1.ชื่อโครงการ : โครงการฉันเป็นคนดี 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่เก่ียวกับด้านเยาวชน คือปัญหาหน่ึงที่เป็นผลกระทบจากการต่อ
ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่น  ดังที่เรารับรู้อย่างต่อเน่ืองถึงปัญหาต่างๆของเยาวชน เช่น ยาเสพติด การพนัน 
เป็นต้น ซึ่งนับวันปัญหาเหล่าน้ีย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  ฉะน้ันจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามาร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้เยาวชนของเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถดํารงตนและป้องกันกลุ่มเพ่ือนและคน
ใกล้ชิดให้ห่างไกลจากการตกเป็นเหย่ือของปัญหาต่างๆ อีกทั้งให้เยาวชนรู้ถึงความสําคัญและแนวทางของ
การศึกษา เพ่ือที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสํานึกต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวม   

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้ตระหนักต่อสภาพปัญหาข้างต้นและปรารถนาที่จะเป็นส่วน
หน่ึงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน และพร้อมกันน้ียังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็น
โอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามในศาสนา และยังเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนเห็นคุณค่าของการศึกษา  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2 เพ่ือเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า   100   คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ 
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น  
10.2 กลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น 

 
1.3.2(2) 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมมุ่งสู่ฝันเพ่ือวันสําเร็จ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 
ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา ซึ่งมีเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงที่
มีการเรียนรู้และพัฒนาการมากท่ีสุด ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม ในสมัยน้ีจะเห็นได้ว่าเด็กจะ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเทคโนโลยี เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ในสังคมปัจจุบันใช้ในการ
สอนลูกหรือปล่อยให้เขาอยู่กับมันมากจนเกินไป  ทําให้มีพัฒนาการได้แค่เพียงแค่บางส่วน คือทําให้เด็กในสมัย
น้ีมีการเคล่ือนไหวทางด้านร่ายกายน้อยและไม่เต็มที่ ขาดพัฒนาการทางด้านสังคม ขาดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
รอบๆตัว ขาดการสื่อสารที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่จะทําให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมอง ภาษา 
และด้านอารมณ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เห็นความสําคัญในเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม
และสติปัญญาของเด็กปฐมวัยที่กําลังจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้เด็กมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  เด็กปฐมวัยมีการสื่อสารและการแสดงออกทางร่างกายและอารมณ์ที่เหมาะสม และ
ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
และผู้ปกครอง  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีการสื่อสารและการแสดงออกทางร่างกายและอารมณ์ที่เหมาะสม 
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 3.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 3.4 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองและมีจิตสํานึกที่ดี
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า   50   คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ 
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 100,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น 
 9.2 เด็กปฐมวัยมีการสื่อสารและการแสดงออกทางร่างกายและอารมณท์ี่เหมาะสม  
 9.3 ผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 9.4 เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีจิตสํานึกที่ดีทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
 
1.3.3 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญย่ิงของประเทศเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าและมั่งคง จะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดีย่อมจะทําให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เด็กสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมด้านอารมณ์ 
สังคมสติปัญญา เพราะเด็กจะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จึงเป็นอีกแนวทางที่จะสร้างสรรค์เด็กให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆและรัฐบาลก็ได้
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สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือให้เด็กทั่วทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ ได้รู้ถึงความสําคัญของตนเอง เก่ียวกับสิทธิ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม ตลอดจนได้แสดงความสามารถในการแสดงออก
ได้อย่างเต็มที่ โดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่จําเป็นมากในการพัฒนาชาติ
เพราะเด็กเยาวชนไทยคือความหวัง อันสําคัญในการพัฒนาประเทศที่ต้องพัฒนาในเจริญก้าวหน้าและสามารถ
เข้าร่วมกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจต่อไป 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  มีภารกิจที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เป็นคนดีของสังคมโดยเฉพาะความรักระหว่างพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และตลอดทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมใน
ชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้ความสําคัญในโครงการดังกล่าว จึงเป็นแกนหลักในการจัด
กิจกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชน เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและ
ชุมชนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก และสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 
3.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
3.3เพ่ือให้เด็กรู้จักถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม 
3.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับความพ่ึงพอใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ

เปิดโลกทัศน์ ตลอดจนสร้างความสามัคคี และความรู้ทางด้านสังคม 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน จํานวนไม่น้อยกว่า   200   คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ 
6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมเสนอขออนุมัติ 
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 100,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑  เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่ได้ร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ และความสนุกสนาน 
10.๒  ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของชาติ 



‐26- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

10.๓  เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างเด็กและเยาวชนในตําบลทรายขาว 
10.4  เด็กและเยาวชนรู้จักถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เห็นว่าการต่อต้านการทุจริตเป็นสิ่งจําเป็นจึงได้จัดทํากิจกรรม 
กิจกรรม ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
5. สถานที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินงาน 

จัดทําประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 กลุ่มเป้าหมายเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปํญหาการทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมายงาน 
2.2.1(1) 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นบุคลากรที่มี

ความสําคัญต่อองค์กรโดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้มีศักยภาพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการ
ทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการท่ี
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537มาตรา ๖๙/๑ 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน  

ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทํางานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาทํางาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งต้ังโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลเรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 90 

% 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปรjงใสสามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 
 

2.2.1(2) 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวและหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หน่ึงที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีหน้าที่ต้องทํา
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว น้ันมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการ
สั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก/กองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการ
ให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537มาตรา ๖๙/๑ 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และ
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เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งต้ังให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วยอํานาจในการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน ไม่ได้กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว้
เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชน
ทราบการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคห้า ต้องกระทําภายใต้การกํากับดูแล
และกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ 

ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององคืการบริหารส่วนตําบลทรายขาวข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หัวหน้าส่วนราชการจํานวน 4 ฉบับประกอบด้วย 

1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
3.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

2.2.2 สรา้งความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 
2.2.2.(1) 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย
ระเบียบและมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรของกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ต้ังไว้ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

2.2.2(2) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได ้ 
 

2.2.2(3) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ดังน้ันการที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537มาตรา ๖๙/๑ 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 

ทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน
คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล ที่

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553จํานวน 4 ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศดังน้ี 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาวได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจายเสียงไร้สาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2.2.3(1) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีโดยดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลย่ืนคําขออนุมัติอนุญาตในเรื่องที่เป็น
อํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลติดตามความคืบหน้าและแจ้งผล 
การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งในด้านเอกสารการส่งต่องานระบบการรับ
เงินและกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการตามลําดับจัดสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ
เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการโดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนสร้าง
ความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและ
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กองดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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2.2.3(2) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่น้ันต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารส่วนตําบลทรายขาวการจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นน้ัน 

เองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น
ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใด
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวจํานวน 1 ครั้งต่อปี 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวตาม
รูปแบบที่กําหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวทราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
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6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบดําเนินการ
หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการ
จ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงบประมาณ20,000บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวจํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยณที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ :โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็นการ
กระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกาน้ีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนดังน้ันงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดเมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําให้เกิด
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ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในเขตให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้

มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดทําเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน 

บริการ 
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาทําการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพ่ือนําจุดบกพร่องใน

การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได้ 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.3.2(1) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหน้าที่ใหกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรน้ันก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความสําคัญคุณสมบัติความรู้ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสมเพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังน้ันการดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนทรายขาว ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ 
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จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติอนุญาตสั่งการแต่งต้ังมอบหมายคณะผู้บริหารปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการการดําเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.3.2(2) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวไว้หลายเรื่องหลายประการรวมท้ังมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จะดําเนินการในเร่ืองต่างๆเพียงผู้เดียวก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ดังน้ันเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนด
มาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลและรององค์การบริหารส่วนตําบลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 3เรื่อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวพิจารณา 

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 



‐40- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวปฏิบัติ
ราชการแทน 

 
2.3.2(3) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวและหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หน่ึงที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีหน้าที่ต้องทํา
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว น้ันมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการ
สั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก/กองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการ
ให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537มาตรา ๖๙/๑ 
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และ
เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
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ตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งต้ังให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วยอํานาจในการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน ไม่ได้กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว้
เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชน
ทราบการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคห้า ต้องกระทําภายใต้การกํากับดูแล
และกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้ 

ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององคืการบริหารส่วนตําบลทรายขาวข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หัวหน้าส่วนราชการจํานวน 4 ฉบับประกอบด้วย 

1.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
2.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
3.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 



‐42- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ :ยกย่องพ่อ – แม่ตัวอย่างที่ดี ในโครงการวันพ่อแห่งชาติและโครงการวันแม่แห่งชาติ 
2. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองในวโรกาส 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวัน
พ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเป้นวันแม่แห่งชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัด
งานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการพระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เป่ียมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็น 
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ-วันแม่แห่งชาติคือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ตัวอย่างที่ดีในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้าง
แบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญย่ิงของพ่อ 
และแม่ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อแม่ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้พ่อแม่ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรธิดาและสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อแม่ตัวอย่างที่ดีจํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 20คน 

 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อแม่ตัวอย่างที่ดีที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นพ่อแม่ตัวอย่างที่ดีประจําปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  

ดําเนินการคัดเลือกกล่ันกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6.4 คณะกรรมการฯเสนอช่ือพ่อแม่ตัวอย่างที่ดี ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายช่ือให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ตามระเบียบฯ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 
มีพ่อแม่ตัวอย่างที่ดี ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว้าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
10.2 ผลลัพธ์ 
- พ่อแม่ตัวอย่างที่ดี ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
- พ่อแม่ตัวอย่างที่ดี ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตรธิดาและสังคมสืบไป 

 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.5.1(1) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆท่ีเอ้ือให้เกิด
การทุจริตดังน้ันวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะ
เป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่
องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
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อันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

2.5.1(2) 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 12กําหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ในการ



‐45- 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการรวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กําหนด 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาวและหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกองและให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปีเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กองเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายมีความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนวิธีการและรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กองตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจําปี 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กองสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจนโดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสํานัก/กองเพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดและ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ
ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ช้ีแจงสํานัก/กองและผู้ปฏิบัติงานทราบและทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัดและกรอบการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
2546  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม 
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- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่กําหนด 

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการกรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต้นไม้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมินระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอําเภอที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.5.2(1) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปีหรือคณะทํางาน 

LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
2.5.2(2) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถย่ืนคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะน้ันเพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวรวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
ขึ้นเพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณมีีเรือ่งรอ้งเรียนกลา่วหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการน้ีองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน
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ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลบุคลากรทาง
การศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบลพนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใสเป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึงพนักงานส่วนตําบลบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบลพนักงาน
จ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ณที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้บริการณศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ี
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จํานวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงิน

การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงิน 
การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆของหน่วยงานเช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่แผนงานโครงการและอ่ืนๆ 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น

ไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
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- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปน็ประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
3.1.3(1) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆของหน่วยงานเช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร
อํานาจหน้าที่แผนงานโครงการและอ่ืนๆ 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สําคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลายเพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายได้แก่หน่วยประชาสัมพันธ์ณที่ทําการของหน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรทัศน์วิทยุสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ
ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจํานวนไม่น้อยกว่า 5ช่องทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้แก่ 
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- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

3.1.3(2) 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทําวารสารของ อบต.ทรายขาว 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จและรวดเร็วย่ิงขึ้นโดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐานสร้างความ
น่าเช่ือถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆได้ชัดเจนถูกต้องฉะน้ันการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวจึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ันๆการใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ 

ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจบทบาท
หน้าที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ 

2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวอย่างถูกต้องและโปร่งใส 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
4. เป้าหมาย 
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เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวางจัดทําวารสารรายงานประจําปีเพ่ือรวบรวมภารกิจการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดําเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อวารสาร 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและมีความพึง

พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
3.2.1(1) 
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผน
ชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวได้ดําเนินการโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนแผนชุมชนประจําปีงบประมาณ 2560เพ่ือ
นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวประจําปีพ.ศ. 2561 – 2564รวมถึง
การนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวงบประมาณของในปีถัดไป 
3. วัตถุประสงค์ 
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3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝากให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคมจํานวน 6ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาวสําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ 
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้สํานักงานปลัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.9 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนและจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชนจํานวน 6ชุมชน 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 50,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
2. ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว 
3. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 

3.2.1(2) 
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการณสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
กับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 นําเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น

และเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการโดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียนดังน้ี 
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-467447ทางโทรสารหมายเลข073-467447 
6.3 ทางเว็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.2(1) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเน่ือง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในเพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่า
เทียมกันทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหน่ึงใน
การนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดีย่ิงขึ้นรวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับบริการที่
มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนได้แก่ 
- กล่องรับความคิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
- ผ่านfacebookองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนกระบวนการและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

 

 

3.2.2(2) 
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1. ชื่อโครงการ:โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการให้บริการในเชิงรุก
จึงได้จัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่างๆซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่อาจดําเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้
คิดในอัตราถูกที่สุดเพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการณสํานักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาว 

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

กับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวทั้งหมด 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บรหิารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่ประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวทั้งหมด 
4. กําหนดสถานที่วันเวลาในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย 
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดการออกบริการเคลื่อนที่ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายนของทุกปี 4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 

2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อํานาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงข้อ
กฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดําเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
9. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
3.3 การสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 
3.3.1(1) 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
หมวด 1องค์กรจัดทําแผนพัฒนาข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดห์มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังน้ันเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวมีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาวจึงแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ 
ประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
กําหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น5. 
พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือ
คัดเลือกกรรมการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว,
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.3.1(2) 
1. ชื่อโครงการ :ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่ค้อนข้าง
ใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกันทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดทํา
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลข้ึนเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นขhอเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
4. เป้าหมาย 

ผู้นําองค์กรประชาชนเช่นกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกํานันผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา
ตําบลอาสาสมัครสาธารณสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไป
จํานวนไม่น้อยกว่า 300 คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
6.3 วางแผนกําหนดวันเวลาสถานที่การฝึกอบรมพร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.5 ดําเนินโครงการตามวันเวลาที่กําหนด 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
3.3.2 ดาํเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพสัด ุ
1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับกําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลน่ันคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เปา้หมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
5. วิธีการดาํเนินการ 

ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับกําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว ในหลายๆส่วนเช่นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเช่น
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 
6. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
9. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
3.3.3 ดาํเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏบิตังิาน 
1.โครงการ กิจกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
บทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
บ่งช้ีความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ๕ประการคือ 

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
(๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนและ 
(๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและแก้ไข

ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนําผู้บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. เปา้หมาย/ผลผลติ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธดีําเนนิการ 
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือกําหนดแนวทางและ

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดาํเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม การจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 
2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังน้ันเพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯกําหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองค์กรและนําเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาดป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

และประชาชนโดยรวม 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ
ดูแล 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กํากับดูแล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 
2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้
มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้กําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการร่ัวไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวนําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม 
ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3)พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ :โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทรายขาว 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศคําสั่งเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบความชํานาญประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมายระเบียบประกาศคําสั่งเง่ือนไขและหลักเกณฑ์
ต่างๆท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายคําสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเร่ืองการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและประชาชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการวันเวลาและสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลเข้ารับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ปีละ 30,000บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดําเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเร่ืองการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆเป็นผู้จัด
หรืออบต.ดําเนินการจัดเอง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศคําสั่งเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบความชํานาญประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมายระเบียบประกาศคําสั่งเง่ือนไขและหลักเกณฑ์
ต่างๆท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริงจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายคําสั่ง
และหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายคําสั่งและ
หลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

6. วิธีดําเนินการ 
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในโครงการต่างๆของหน่วยงานต่างๆเป็นผู้จัดหรือ

อบต.ดําเนินการจัดเอง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ปีละ 50,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายคําสั่งและหลักเกณฑ์
ต่างๆท่ีสําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม การเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึกค่านิยมการบูรณาการการสร้าง
ความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเก่ียวกับ
การทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลทรายขาวมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่นดังน้ันการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้น้ันจําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการน้ีการเผยแพร่
ความรู้หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการทุจริตจึงเป็นสิ่งจําเป็นในองค์ประกอบหน่ึง 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่
เก่ียวข้องกับการทุจริตเป็นสิ่งจําเป็นจึงได้จัดทํากิจกรรม การเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปํญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.ทรายขาว 
 

ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว  
5. สถานที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6. วิธีดําเนินงาน 

เผยแพร่ความรู้หลักการ แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการทุจริตผ่านสื่อต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 กลุ่มเป้าหมายเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปํญหาการทุจริต 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


