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ส่วนท่ี 1 บทนํา 
1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 
การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจุบันท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 

การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของกการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจาการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

 
สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสของการทุจริต ดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมายิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึนโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ จัดจ้าง เป็นเรื่องการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ี
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องมือวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละลายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดเป็นประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2.หลักการและเหตุผล 

 

   ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ  เป็นปัญหาลําดับ
ต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ  ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception  Index-CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-
IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ท่ี ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดย
ในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับท่ี ๗๖  จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน 
จากปี ๒๕๕๘ ได้ลําดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมี
ปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอย
ลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  
ซ่ึงเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perception  Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น   การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์  การดําเนินงาน
หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception  Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓  (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน  จังได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3.วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลร่วมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ี

ดี (Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation)และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 
 

4.เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลกากรขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
โดยมิชอบ    

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5.ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) องค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

  



ส่วนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

๑.การสร้าง
สังคมไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

๑.๑การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมือง   
ฝ่ายบรหิาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝา่ยประจําของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

๑.๑.1 (๑) มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
๑.๑.2 (๑) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและจรยิธรรม
บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
 
๑.๑.3 (1)  โครงการ
อบรมเพ่ือส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพผู้นําท้องถ่ินและ
พนักงานส่วนท้องถ่ินและ
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

๑.๒.๑(๑)โครงการจัดตั้ง
เครือข่ายภาคต่อต้านการ
ทุจริต ต.สํามะโรง 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1.3 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่เด็ก
ปละเยาวชน 

1.3.1(1)โครงการอบรม
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 
 
1.3.1(2)โครงการเด็กไทย
โตไปไมโ่กง 
 

40,000 
 
 
 
- 

40,000 
 
 
 
- 

40,000 
 
 
 

20,000 
 

40,000 
 
 
 
- 
 

 

มิติท่ี  ๑ รวม ๑ มาตรการ 1 กิจกรรม 
5 โครงการ 

290,000 60,000 310,000 40,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๑แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

๒.๑.๑(๑)กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อตา้นการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคําสั่ง 
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลดั 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนข้ันเงินเดือน” 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การ 
พัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดหาพัสด”ุ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะและการ 
บริการประชาชนเพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.3(2)โครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

 ๒.๓ มาตรการใช้ดุลพินิจ
และใช้อํานาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๓.๑ (๒) โครงการลด 
ข้ันตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ 
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัต ิ
ราชการ  
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๒) มาตรการการมอบ 
อํานาจของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๓) กิจกรรมมอบอํานาจ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลดั
องค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๔ การเชิดชู 
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบัิติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรตหิน่วยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติปฏบัิติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติ 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
สํามะโรง” 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัตริาชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๒ (๓) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน”  
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ 
“ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง 
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสํามะโรงว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ” 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี  ๒ รวม ๙ มาตรการ  ๑๑ กิจกรรม     
2  โครงการ 

- - - -  
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มิติ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี  
๒๕๖๑ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๓ ปี 
 ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
สํามะโรงให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- 10,000 15,000 20,000 ไม่ใช้
ประมาณ 

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น 
การเงิน การคลัง พัสดุ และ 
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการ
คลัง” 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

3.1.2(3) โครงการวารสาร
สัมพันธ์ อบต. 

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

๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง” 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

 

 

  



-๑1- 

 ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

 ๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการ 
อบต.ประชาคม 

10,000 7,000 7,000 7,000 ไม่ใช้
ประมาณ 

๓.๒.๑ (๒) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๓.๒.๒ (๑) มาตรการ
กําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  
 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๓.๓ การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการ มี
หน้าท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
สํามะโรง 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

  ๓.๓.๒ (๑) มาตรการ
แต่งตั้ง ตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
 
3.3.3(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

ไม่ใช้
ประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
ประมาณ 
 
 
 

มิติท่ี  ๓ รวม 6 มาตรการ 5 กิจกรรม 
2 โครงการ 

5๐,๐๐๐ 57,๐๐๐ ๖2,๐๐๐ ๖7,๐๐๐  

 



-๑๒- 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
๔.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรก
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑มีการจัดวางระบบและ
รายงานควบคุมภายใน ตาม
คณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดินกําหนด 

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี 
 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๔.๑.๒(1) มาตรการตดิตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน องค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๔.๑.๑(๒) กิจกรรมจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๔.๑.๒(3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได ้

๔.๒.๑ (๑)  มาตรการส่งเสริม
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ไม่ใช้
ประมาณ 
 
 
 

๔.๒.๑ (๒) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนได้รับทราบ 
 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการมสี่วน 
ร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
สํามะโรง 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

๔.๒.๓ (๒) กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

 ๔.๓ การส่งเสรมิ 
บทบาทการตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 

๔.๓.๑ (๑) โครงการให้ความรู้
ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานของ อบต. 
 

- - - 10,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
  ๔.๓.๒(๑)กิจกรรมส่งเสริม

ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถ่ิ น ใ ห้ มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 
๔.๓.๒(๒)กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิ บัติ งานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
ประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
ประมาณ 

 ๔.๔ เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมการตดิ
ป้าย ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการ ทุจริต 

- - - - ไม่ใช้
ประมาณ 

มิติท่ี ๔ รวม ๒ มาตรการ 9 กิจกรรม  
1 โครงการ 

- - - 1๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

  



ส่วนท่ี ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

 ๑.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

ลําดับท่ี 1 
   

1.ช่ือโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล”  
 
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสํามะโรง  พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซ่ึงมีการกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มี
หน้าท่ีดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ 
ประการ ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดม่ันในหลัก 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 
๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ 
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ปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ได้จัดทํา มาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ัง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป็นสากล  
  ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓.๓ เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ  
  ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง  
 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
 

๖. วิธีดําเนินการ  
  ๖.๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ  
  ๖.๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ    

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ     
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
.................................................................... 
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ลําดับท่ี 2 

๑.  โครงการ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

๒.  หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑   

ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้เกิดลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  

โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ   เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ   

สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้

ร่วมกัน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามพระรากฤษฎีกานี้    

  จากสภาพสังคมยุคโลกาภิวัฒน์  ซ่ึงหน่วยงานต้องเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้บุคลากรใน

หน่วยงานจําเป็นต้องพัฒนา  ความรู้  ทักษะ  ความสามารถ เพ่ือให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสังคม  บุคลากร

จําเป็นต้องได้รับการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานราชการระดับท้องถ่ินท่ีมีความใกล้ชิด

ประชาชน  จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   ดังนั้นบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนตําบลจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิด วิสัยทัศน์  ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 

ทําให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดนวัตกรรมในการบริหารราชการท่ีเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากร  ซ่ึงจะเป็นกลไกสําคัญท่ี

จะทําให้องค์กรสามารถดําเนินการให้บริการประชาชน  ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

ในตําบล    ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร  จึงได้จัดทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

และจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖1-2564 
๓. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  

จริยธรรม 

   ๓.๒   เพ่ือให้บุคลากรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  วิสัยทัศน์  เป้าหมายจากผู้บริหารนํามา

พัฒนางานในการบริการประชาชน 

  ๓.๓  บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทําให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน   
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  ๓.๔  บุคลากรรับทราบวิสัยทัศน์  และเป้าหมายของหน่วยงานช่วยให้การปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน

ตําบล 
 

๔.  เป้าหมาย  

  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   

 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

๖.  วิธีดําเนินการ 

  ๖.๑  ขออนุมัติเพ่ือดําเนินกิจกรรม 

  ๖.๒  ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทราบ 

  ๖.๓   ดําเนินโครงการ 

   (๑)  จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกเดือนเพ่ือถ่ายทอดความรู้จากผู้บังคับบัญชา 

   (๒)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือพนักงานส่วนตําบลท่ีมีความรู้  ประสบการณ์  มาเผยแพร่

ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  มาเผยแพร่ให้กับพนักงานได้รับทราบ 

   (๓)  กรณีมีพนักงานได้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ หรือข่าวสารการปฏิบัติงาน

ราชการนําความรู้ท่ีได้รับการจากเข้าอบรมมาเผยแพร่ให้เพ่ือนพนักงานได้รับทราบ 

  ๖.๔  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินสรุปประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณเสนอผู้บริหาร 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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๘.  งบประมาณ 

  ไม่มี 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม 

   ๑๐.๒   บุคลากรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  วิสัยทัศน์  เป้าหมายจากผู้บริหารนํามาพัฒนา

งานในการบริการประชาชน 

  ๑๐.๓  บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทําให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน   

  ๑๐.๔  บุคลากรทราบวิสัยทัศน์  และเป้าหมายของหน่วยงานทําให้การปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

------------------------------------------------------------ 

  



-20- 

ลําดับท่ี 3 

๑.  ช่ือโครงการ   โครงการบรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถ่ินและพนักงานส่วนท้องถ่ินและศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการ  จัดระบบบริหาร
จัดการเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงถือเป็นองค์กรท่ีมีบทบาท
สําคัญต่อการพัฒนาท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินตามนโยบายการถ่ายโอนภารกิจส่วนกลางตลอดจนส่วนราชการอ่ืนๆ  อันเป็นผลจากการปฏิรูป
ระบบราชการท้ังนี้  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (หลักธรรมาภิ
บาล) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือให้การจัดระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือให้สังคมหรือ
ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทําในเรื่องต่างๆ  การเปิดหรือเผยแพร่ข้อมูลด้านข่างสารและสามารถเข้าตรวจสอบ
ในกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือความโปร่งใสตลอดจนขยายการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะสามารถปฏิบัติตามภารกิจอํานาจหน้าท่ี  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลได้นั้น  จําเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกส่วนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลา  และพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมุ่งม่ัน  ทุ่มเทท้ังแรงกาย
แรงใจกําลังสติปัญญาและเสียสละ   และยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสําคัญของการทํางาน      
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ซ่ึงเป็นองค์กรขนาดกลางได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 
ภายในและภายนอกองค์กรท้ังในด้านทักษะการทํางาน  และประสบการณ์เพ่ือให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ  ในอันท่ีจะ
เป็นประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรและการรวมกลุ่มต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายในชุมชน 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน และผู้นําชุมชน ในการพัฒนาองค์กร  เสริมสร้างความรู้  และ
สร้างความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าท่ีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของคณะผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้นําชุมชน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริหารงานพัฒนาตําบลให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 
ผู้นําชุมชน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มมวลชนต่าง ๆในตําบล,   ผู้ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ี 
     ๓.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  
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              ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การทํางานอย่างมีส่วนร่วมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน,  ผู้นําชุมชน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มมวลชนต่าง ๆในตําบล,   และผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
พ้ืนท่ี 

    ๓.๔  เพื่อให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, ผู้นําชุมชน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มมวลชน
ต่าง ๆในตําบล, และผู้ที่เก่ียวข้องในพื้นที่ได้รับความรู้และประสบการณ์นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลที่ประสบความสําเร็จในด้านบริหารจัดการด้านต่าง ๆซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามา ปรับปรุงหรือ
ประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนได้อย่างเหมาะสม  

     ๓.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมเรียนรู้สร้างสังคมน่าอยู่  สร้างความรักเสริมความเข้าใจในการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในชุมชน 
 

๔.  เป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,  พนักงานส่วนตําบล,  พนักงานจ้าง, ผู้นํา/
ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มมวลชนต่าง ๆในตําบล,   และผู้ที่เก่ียวข้องในพื้นที่  

 

๕.  สถานที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบ  หรือเป็นต้นแบบ 
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๖.  วิธีการดําเนินการ 
  ๖.๑  จัดประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล          
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนและตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่   
  ๖.๒  จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
  ๖.๓  ศึกษาข้อมูลสถานที่ดูงานเส้นทาง  และติดต่อประสานงาน    
  ๖.๔  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่
ดีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักการอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชนที่ดี  
การบริหารจัดการขยะในชุมชน และการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
  ๖.๕  เดินทางศึกษาดูงาน 
  ๖.๖  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ , ๒๕๖3 
๘.  งบประมาณ 

  งบประมาณประจําปี 2561 จํานวนเงิน 250,000  บาท 
  งบประมาณประจําปี 2563 จํานวนเงิน 250,000  บาท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ๑๐.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้นําความรู้ความเข้าใจในการบริหารการจัดการมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถ่ินได้ดียิ่งข้ึน 
  ๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาเผยแพร่ต่อประชาชนในท้องถ่ินทํา
ให้ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

  ๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความสํานึกและเข้าใจในหลักการและเหตุผลตลอดจนผลของการ
บริหารจัดการท่ีดี 
  ๑๐.๔  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ได้นําความรู้จากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและ
ประสบผลสําเร็จสมเจตนารมณ์ของทางราชการต่อไป 
  ๑๐.๕  ผู้ เข้าร่วมโครงการ  ได้นําประสบการณ์ความรู้ในการบริหารจัดการพัฒนาการ
บริหารงานของตําบลสํามะโรงให้มีศักยภาพและยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
 

.................................................................... 
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๑.๒  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

ลําดับท่ี ๔ 

๑. ช่ือโครงการ  :  โครงการจัดตั้งเครือข่ายต่อต้านการทุจริตตําบลสํามะโรง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  จากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี รัฐบาลจึงมีนโยบาลผลักดันให้

การ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ และให้ความสําคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วย

การ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเอง ด้วยการ

ปลุก จิตสํานึกให้เกิดความตระหนักร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร เป็นต้น และเพ่ือ

เป็น การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วน

ตําบลสํามะโรง จึงได้จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าย

ภาครัฐ ต่อต้านการทุจริตข้ึน เพ่ือสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ปลุกจิตสํานึก สร้างค่านิยมต่อการ

ต่อต้านการทุจริตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และให้เกิดการยอมรับจาก ประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
2. เพ่ือส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  

รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการ/แนวทางดําเนินการ  
 

๔.  เป้าหมาย 
1. ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต  

 2.  จัดทําและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต  
 3. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร การร้องเรียนการทุจริต  
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๕.  สถานท่ีดําเนินการ 

  - องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

 ๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑  ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร 

๖.๒  เสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นเครือข่ายต่อต้านทุจริต 

                        ๖.๓  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านทุจริต 

                        ๖.๔  ดําเนินการตามแผนปราบปรามทุจริต 

                        ๖.๕  สรปุและรายงานผลการดําเนินการ 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

                        ปีงบประมาณ 2562 
๘.  งบประมาณ 

 งบประมาณ 20,000  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    

 10.1.มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

10.2. ประชาชนมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

10.3. มีการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

 

………………………………………………………… 
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๑.3  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ลําดับท่ี 5 

๑. ช่ือโครงการ   :   โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  

2.หลักการและเหตุผล 

  สังคมไทยในอดีต  เป็นสังคมท่ีหล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการกําหนดคุณค่าการเป็นผู้สืบทอดทาง
ศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การเติบใหญ่ข้ึน  เพ่ือการเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ  เด็กเป็นเสมือนดวงตา  
ดวงใจของพ่อแม่  เป็นสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานท่ีต้องช่วยกันดูแล  เอาใจใส่ ปกป้องคุ้มครองกัน
อย่างเต็มท่ี  องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมท่ีสร้างข้ึนได้หล่อเลี้ยงเด็กไทยในอดีต  ให้เป็นลักษณะประชาสังคม    
มีกระบวนการทางสังคมประกิตท่ีงดงาม  เกิดคุณค่าสร้างคุณภาพคุณลักษณะของเด็กไทย  จนมีเอกลักษณ์
ประจําชาติหลายประการไม่ว่าจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนโยนยิ้มง่าย  เป็นมิตร  มีน้ําใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือ  รู้จักสัมมา
คารวะ  วางตนให้เหมาะสม  รู้จักประมาณตน  ดําเนินชีวิตเรียบง่าย  เคารพตนเอง  และผู้อ่ืน   ความงดงาม
และคุณค่าของสังคมไทยเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกร่อนหมดความหมาย  กําลังถูกสังคมแบบใหม่  (Post-
Modemization)  ยุคโลกาภิวัตน์(Globalization)   หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมจิตวิญญาณใหม่  แก่เด็กไทยมา
ยาวนาน  ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีท่ีผ่านมาและยิ่งรุนแรงหนักข้ึน  ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีเกิดข้ึนมา  เช่น  ปัญหายา
เสพติด  เพศเสรี  วัตถุนิยม  ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์  ฯลฯ   เป็นเรื่องท่ีต้องร่วมกันแก้ไข  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงใกล้ชิดกับประชาชนจําเป็นต้องสร้างพลังชุมชนให้กลับมา  
เข้มแข็ง  มีศักยภาพ  เพ่ือปกป้องเด็กและเยาวชนจากปัญหาดังกล่าวรวมท้ังพัฒนาเด็ก  เยาวชนให้มีสุขภาพกาย
และจิตดี   มีสติปัญญาเข้มแข็ง  เติบโตเป็นประโยชน์ต่อสังคม   

   เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสําคัญมากของประเทศชาติท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตเป็นพ้ืนฐานของการบริหาร  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวม ท้ัง เ ป็นผู้ จะ ต้องสืบทอด
เจตนารมณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมท่ีดีงามเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  และเป็นกําลังสําคัญของประเทศ   
ปัจจุบันมีปัจจัยหลายด้านท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนท้ังปัญหายาเสพ 
ติดอบายมุข  การม่ัวสุมทางเพศ  ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  สิ่งกระตุ้น  การบริโภคทางวัตถุสื่อข่าวสารท่ี
มอมเมา  ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนท่ีเบ่ียงเบนไปจากวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยและการ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศของเด็กและเยาวชนมีน้อยมาก  ในขณะเดียวกันปัจจัยท่ีจะ
สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนก็มีข้อจํากัด  ไม่สามารถพัฒนาให้มีคุณภาพท่ีดีได้  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ี
จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ และควรมีการเฝ้าระวังรักษาป้องกันอุปสรรคท่ีเป็นอันตรายต่อ
การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  ให้มีศักยภาพ  มี
ความพร้อมด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และคุณธรรมจริยธรรม  มีความรู้เท่าทัน  และสามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง  เพ่ือนําไปสู่สังคมฐานความรู้  มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม  มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมและประเทศอย่างยั่งยืนเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน  ทุกภาคส่วนในสังคม   ท่ีจะช่วยกันพัฒนาเด็กและ 
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เยาวชนให้ไปสู่ทิศทางท่ีถูกต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์  คลี่คลายปัญหา  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน 
   ดังนั้นทางองค์การบริการส่วนตําบลสํามะโรง   ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน  
จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนข้ึน    
 ๓.  วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ    
๑.๑ ด้านร่างกาย  คือ  พัฒนาการให้เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทางด้านร่างกาย   
๑.๒ ด้านจิตใจ  คือ  รู้จักและเข้าใจตนเอง  เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน  เข้าใจสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว  ได้เป็นอย่างดี  มีความอดกลั้น  เป็นธรรม  มีจิตสํานึก
สาธารณะ  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ให้เกียรติผู้อ่ืน  รู้จักพ่ึงตนเอง  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัยมีเมตตาธรรมรู้ในหน้าท่ี
ตนเอง  มีเหตุผล  เคารพความคิดเห็นผู้อ่ืน  ขยัน  อดทน 

๑.๒.๑ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านการมีคุณธรรม  รักษาสัจจะ  มีความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีศักด์ิศรีมีความภูมิใจในการทํางานสุจริต  รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีวัฒนธรรมท่ีดี   มีความคิดริเริม  กตัญญู 
กตเวที สุภาพนุ่มนวล  มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส  มีระเบียบวินัยยึดม่ันในความสามัคคี   นิยมและภูมิใจในความ
เป็นไทย  ภูมิใจในฐานะและสภาวะของท้องถ่ินตน  ประหยัดอดออม  มีศักด์ิศรีและความภูมิใจในการทํางาน
สุจริต  

๒. เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสติปัญญา    ให้คิดได้  คิดเป็น  ประยุกต์ได้  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
การคิดวิเคราะห์  

๒.๑ เพ่ือพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เกิดมีวิสัยทัศน์    พัฒนาตนด้านความรู้ 
ความสามารถและทักษะ  มีจิตสํานึกประชาธิปไตย  มีจิตสํานึกต่อผู้อ่ืน  รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 ด้านความรู้   คือ  เป็นผู้ท่ีสามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา  สามารถรู้รอบตัว  ในเชิงสห 
วิทยาการและเป็นผู้ท่ีสามารถรู้การณ์ไกล  สามารถคาดการณ์เก่ียวกับอนาคตท่ีจะมาถึงได้  

 ด้านทักษะความสามารถ  คือ  เป็นผู้มีทักษะในด้านการคิด  ทักษะในการสื่อสาร  พร้อมท้ัง 
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะการจัดการท่ีดี  มีทักษะในอาชีพและมีทักษะทางสังคม  ทักษะ
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน    
 
๔.  เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชน     ในเขตตําบลสํามะโรง 
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๕.  วิธีดําเนินการ 

๕.๑  ประชุมชี้แจงการจัดงานกับส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
๕.๒  มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดงาน 
๕.๓  จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีสําหรับดําเนินงานตามโครงการ 
๕.๔  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดเตรียมงาน 
๕.๕  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๕.๖  ติดตามและประเมินผล 

 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ  ๒๕61-2564 
7.  งบประมาณ  
  ปีงบประมาณ  2561  จํานวน  40,000  บาท     

ปีงบประมาณ  2562  จํานวน  40,000  บาท     
ปีงบประมาณ  2563  จํานวน  40,000  บาท     
ปีงบประมาณ  2564  จํานวน  40,000  บาท     

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษาฯ     องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
  ๑. ทําให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ   คือ 
รู้จักและเข้าใจตนเอง  เข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน  เข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ   
รอบตัว  ได้เป็นอย่างดี  มีความอดกลั้น  เป็นธรรม  มีจิตสํานึกสาธารณะ  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ให้เกียรติผู้อ่ืน      
รู้จักพ่ึงตนเอง  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัยมีเมตตาธรรมรู้ในหน้าท่ีตนเอง  มีเหตุผล  เคารพความคิดเห็นผู้อ่ืน  ขยัน  
อดทน 

  ๒. ทําให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านการมีคุณธรรม  รักษาสัจจะ  มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีศักด์ิศรีมีความภูมิใจในการทํางานสุจริต  รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

  ๓. ทําให้เด็กพัฒนาเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมท่ีดี   มีความคิดริเริม
กตัญญูกตเวทีสุภาพนุ่มนวล  มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส  มีระเบียบวินัยยึดม่ันในความสามัคคี   นิยมและภูมิใจใน
ความเป็นไทย  ภูมิใจในฐานะและสภาวะของท้องถ่ินตน  ประหยัดอดออม  มีศักด์ิศรีและความภูมิใจในการ
ทํางานสุจริต  

  ๔. ทําให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมด้านสติปัญญา    ให้คิดได้  คิดเป็น  ประยุกต์ได้ 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  พัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เกิดมีวิสัยทัศน์    พัฒนาตนด้านความรู้  ความสามารถและ
ทักษะ  มีจิตสํานึกประชาธิปไตย  มีจิตสํานึกต่อผู้อ่ืน  รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

…………………………………………….. 
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ลําดับท่ี 6 

๑. ช่ือโครงการ   :   โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง  

2.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ 
เป่ียมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติท่ีพึงปรารถนา เช่น ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม รวมท้ังมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานท่ีขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้ 
อ่ืน สังคมและประเทศชาติ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและเป็น
ธรรม 

2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจําแนกชั่วดี สามารถ 
    แยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 
3. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การ
รับ    ผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

4.  เป้าหมาย 

- นักเรียนโรงเรียนนักเรียนวัดลาดโพธิ์ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดโพธิ์ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

6. วิธีดําเนินงาน  
6.๑  ประชุมชี้แจงการจัดงานกับส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
6.๒  มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดงาน 
6.๓  จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีสําหรับดําเนินงานตามโครงการ 
6.๔  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดเตรียมงาน 
6.๕  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2563 
8.งบประมาณ  
 จํานวนเงิน 20,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.ตัวชีว้ัด 

1. เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต คือการยึดม่ันในความสัตย์จริง และสิ่งท่ีถูต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด 
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง เช่น สอนให้เขาไม่หยิบของของคนอ่ืน ซ่ือสัตย์ต่อการทําหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย เพราะปัญหาทุจริตคอรัปชั่นท่ีเราพบกันบ่อยคือ การไม่ซ่ือสัตย์ต่อเวลางาน ไม่รับผิดชอบต่องาน 
ทําให้งานท่ีออกมาไม่มีคุณภาพ 

2. เด็กมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง คือการมีจิตสํานึกในบทบาทและหน้าท่ีของตัวเอง 
และปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทําได้เสมอ หากมีการกระทําผิดก็
พร้อมท่ีจะยอมรับและแก้ไข ท่ีสําคัญคือรับผิดชอบต่อผลของการกระทําของตนเอง เช่น นักบริหาร หรือ
นักการเมือง มีความสามารถรับผิดชอบงาน แต่เม่ือเกิดความผิดพลาด มักจะชอบโทษคนอ่ืน และไม่รับผิดชอบสิ่ง
ท่ีทํา แต่ถ้าเป็นคนท่ีมีจิตสํานึกดี เม่ือทําผิดพลาด หรือทําอะไรขัดแย้งกับสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ท่ีมันเกิดข้ึนโดยท่ีไม่
รู้ตัว ความรับผิดชอบคือ ต้องลาออกเด็กๆ ก็เช่นกัน ถ้าได้รับการปลูกฝังท่ีดี เช่น เม่ือทําความผิด เด็กก็จะยอมรับ
ว่าหนูเป็นคนทําเอง เพราะหนูสะดุด คุณครูก็บอกไม่เป็นไร แล้วก็ช่วยกันเช็ด ซ่ึงจะทําให้เขารับผิดชอบกับสิ่งท่ี
เขาทํา 

3. เด็กตระหนักถึงความเป็นธรรมทางสังคม คือการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
อย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการท่ีไม่เอาเปรียบ
ใคร เพราะคนท่ีทุจริตคือคนท่ีเอาเปรียบคนอ่ืน คนไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกา นึกถึงตัวเองเป็นหลัก ดังนั้น การจะ
สอนเด็กๆ ให้เข้าใจได้ด้วยเรื่องง่ายๆ เช่น เรื่องการเคารพกติกา ไฟแดง ไฟเขียว มีไว้เพ่ืออะไร เพ่ือท่ีจะผลัดกัน
ใช้ คนท่ีใช้รถก็ต้องเคารพคนท่ีเดินถนน คนท่ีเดินถนนก็ต้องให้ผู้ใช้รถไปด้วย เป็นการจัดการให้สังคมเป็นระบบ
ระเบียบมากข้ึน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมหรือสอนเรื่องพ้ืนฐานง่ายๆ อย่างในโรงเรียน ทําไมห้องสมุดต้องเงียบ? 
ก็เพราะว่าเพ่ือนเราอ่านหนังสืออยู่ ทําไมห้ามกินขนม? เพราะว่ามดหรือแมลงสาบจะไปทําลายหนังสือ เด็กๆ ก็
จะไม่กินขนม เพราะกลัวว่าหนังสือของเขาจะเสียหาย หรือการเรียงแถวรับขนม เพ่ือให้รู้จักความเป็นธรรม การ
มาก่อนมาหลัง ได้สิทธิ์ตามนั้น ก็จะเป็นการปลูกฝังความเป็นธรรมให้เด็กได้ 

4. เด็กมีจิตสาธารณะ คือการมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และนึกถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบในการกระทําของตัวเอง เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมท่ีจะเสียสละส่วนตนเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การทําเพ่ือส่วนรวม คือการอาสา ท่ีมีภาระส่วนตัวด้วย แต่ก็ต้องทํา เพราะว่าเราแคร์
ส่วนรวม เช่น มีคนทําน้ําหก แม้เราจะไม่ได้ทํา แต่เด็กดีจะรับอาสามาช่วยเช็ดน้ําให้ อาจจะเซ็งบ้าง แต่ก็ทํา แต่
เด็กท่ีไม่มีจิตสาธารณะ เห็นคนอ่ืนเดือดร้อนก็เฉย คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสังคมจะมีใคร
ช่วย ซ่ึงการช่วยผู้อ่ืนมันคือภาระอย่างหนึ่งเป็นความเมตตากรุณาในสังคม เด็กอย่างนี้เม่ือโตไป เวลามีเรื่อง หรือ
เห็นใครเดือนร้อนเขาก็จะเข้าไปช่วยทันที 
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5. เด็กมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง คือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซ่ือตรง ไม่ละโมบ
โลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อ่ืน ซ่ึงสิ่งนี้จะทําให้เราระลึกได้ว่า เงิน
ไม่ใช่คําตอบทุกอย่าง มันคือการท่ีเรามีความสุข อยู่กับตัวเอง อยู่กับครอบครัวพอใจกับสิ่งท่ีมี สิ่งท่ีเป็น ซ่ึงคุณครู
อาจจะยกตัวอย่างด้วยการเล่านิทาน เช่น เล่าเรื่องปลาทองท่ีชอบกิน เพ่ือให้วุ้นตัวเองสวย ก็แย่งคนอ่ืนกินหมด 
เพ่ือนก็ชมว่าสวย ก็กิน กิน กินเข้าไป ในท่ีสุดกินจนท้องแตกตาย พอเล่าเรื่องจบ ก็ต้องมีการสอนเด็กให้ได้คิด
ด้วยว่าผลเป็นอย่างไร เด็กๆ ก็ได้แง่คิด ในเรื่องความโลภมาก ลาภหาย เหมือนการปลูกฝังเด็กๆ ก็จะค่อยๆ รับรู้ 
ซ่ึงของเหล่านี้มันเข้าไปในตัวเด็กได้จริง แล้วก็จะติดตัวเด็กไปจนโตเลย 
 

......................................... 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
  

ลําดับท่ี 7 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  
๑. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๑๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๑๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๑๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ี ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการ กํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
เรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน  
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ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ัน
ทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน ให้เหือดหายไป และ
หากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วย
ราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่
นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ี
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ท่ัวประเทศต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
   ๔.๑ มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง  
   ๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ปี  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง  
   ๖.๑ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง  
   ๖.๓ จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   ๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   ๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   ๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๑๕๖4)  
๘. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ - มี
การประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง – มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล  ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ  
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ – การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบล – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

…………………………………………………… 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
     2.2.1 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง
การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
 

ลําดับท่ี 8 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็น ธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ , 
๖๗ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิด  
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ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงานพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  

   ๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้  
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล  
   ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคากรบริหารส่วนตําบล 
   ๖.๑ นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   ๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ๑๐.๑ ผลผลิต  
   - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ  
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
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  ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
  - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่              
น้อยกว่า ๗๐ %  
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ตํ่ากว่าระดับ ๓  
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีได 

………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี 9 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ี
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่
กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ 
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ , ๖๗ ท่ี
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๐ 
กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา ๖๐/๑  กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจ
หน้าท่ีอ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ี
มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลข้ึน  
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๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  

   ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ี ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  และหัวหน้า
ส่วนราชการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
   ๖.๑ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ฉบับ  
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

……………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี ๑0 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”        
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลหนองสรวง  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล  ด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   พนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ    สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
   ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรงโดยประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็น
กรรมการ และข้าราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ  
   ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล 
สํามะโรง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล 
สํามะโรง 
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   ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสํามะโรง พิจารณาทบทวน
ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตําบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเพชรบุรี 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

……………………………………………. 
 

 

๒.๒.๒  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  
 

ลําดับท่ี 11 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงจัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินจะต้อง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ี เก่ียวข้อง  
   ๓.๑ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
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๖. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว้  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันท่ี ๑ ตุลาคม  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ี เก่ียวข้อง  
   ๑๐.๑ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

……………………………………………………….. 
 

 
ลําดับท่ี ๑2 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2๕๓๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง  
   ๓.๑ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน  
   ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   ๖.๑ จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ  
   ๖.๓ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   ๖.๕ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี  
   ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี  
   ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   ๑๐.๑ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 

................................................................ 
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ลําดับท่ี ๑3 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมีของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   ๓.๑ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   ๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ   งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๑๐.๑ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

…………………………………………………… 
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 ลําดับท่ี ๑4 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น 
การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๖, ๖๗ ท่ีกําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดให้องค์การส่วนตําบลสํามะโรง  มีอํานาจหน้าท่ี
อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความ
จําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  
   ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล  
   ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
หอกระจายข่าว 
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบล และหมู่บ้านภายในเขตตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   ๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    ๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
    ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
ของโครงการท่ีจัดซ้ือ จัดจ้างท้ังหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้  

........................................................ 
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 ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

ลําดับท่ี ๑5 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถาม
ข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอํานาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตาม
ความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่
ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ี เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ด้าน
ถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้าเพ่ือการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้าน
งานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้าน
การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
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๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๓.๑ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต    ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ      ทุกสํานัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม, ด้าน
ศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก 
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การ
จัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  
   ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
๙. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    ๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  

.......................................................... 
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ลําดับท่ี ๑6 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังท่ีเป็น หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบล 
การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ิน นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ 
จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดท่ี ๑ มิติท่ี ๑ มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ข้ึนมา  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   ๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง 
ต่อปี  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ     พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   ๖.๑ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
รูปแบบท่ีกําหนด  
   ๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
   ๖.๔ ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
   ๖.๕ ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   ๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – #๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  
   เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
๙. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐  

    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

……………………………………………. 
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๒.๓  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  ๒.๓.๑  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลําดับท่ี 17 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปี
นั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหาร
ส่วนตําบล จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๓.๓ เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สั้นลง  
   ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
   ๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
๖. วิธีดําเนินการ  
    ๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   ๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบ
โดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ    ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าท่ี  

   ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

   ๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและ
ทําให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 

…………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี  ๑8 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง
เป็นกฎหมายท่ีเป็น ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย 
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้อง 
เป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด  เม่ือประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึง
พอใจรวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   ๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้  
   ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     

   ๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงาน ได้  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
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๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
   ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
    ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
    ๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
    ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
    ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ  
    ๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ
แก่ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนํา
จุดบกพร่องในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้  
   ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับ บริการ  
   ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ 

…………………………………………………… 
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๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

ลําดับท่ี 19 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
๔. เป้าหมาย  
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ     องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ  
   ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมายทราบ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ      ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๒0 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้  การท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึน ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วน
ตําบลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
   ๓.๒ เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๕ เรื่อง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิจารณา  
   ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่วหาน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 

…………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๒1 
๑. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้า พนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการ ท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ
ถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซ่ึงล้วนแต่ เก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าท่ี และเสรีภาพของประชาชน 
การท่ีจะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างท่ีทําให้เกิดการทุจริตข้ึนมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ เป็นไปอย่าง รอบคอบ  
   ๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

................................................................... 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล
มีหน้าท่ีต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทํา
ให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๖๖ , ๖๗ ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดให้การ
บริหาร ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ๖๐ วรรคแรกกําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  วรรค ๕ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดนั้น
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทนให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ  มาตรา ๖๐/๑  
กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี  
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เรื่อง หลักเกณฑ์และ เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
   ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
๔. เป้าหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วน
ราชการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ  
   ๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ 
ฉบับ  
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   ๑๐.๒ ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 

........................................... 

 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

  ๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ลําดับท่ี ๒3 

๑. ช่ือโครงการ   :   กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

๒. หลักการและเหตุผล   

 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญและ

เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ท้ัง

ยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข์บํารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนใน

ท้องถ่ินโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน  ดังนั้นการท่ีประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณธรรม 

ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือ

คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ

บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดผลดีอย่าง

เต็มกําลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราว

สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี  ดังนี้ 

   ประการท่ี ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ

ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

   ประการท่ี ๒   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี

นั้น 
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   ประการท่ี ๓   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุประการใด 

   ประการท่ี ๔   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

   คุณธรรม  ๔  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกัน

แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ันคงก้าวหน้า

ต่อไปได้ ดังประสงค์   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมนํามา

ซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ

ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ได้แจ้งแนวทางดําเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าท่ีใน 

หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ี 

พึงละเว้น 

๒.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด โดยการยกย่องชมเชย การมอบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้

มาตรการท่ีควรดําเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ท่ีไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบ

ของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้กระทําดี 

๓.  การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การนําตัวอย่างท่ีดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสําคัญ คือ  ตัว

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นํา  ในการทําตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนําผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในรูปแบบต่างๆ  เช่น

คัดเลือกบุคลากรดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น 
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๕.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร รับทราบ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร  

๖.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถนํามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้

หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ทํางานด้วยตัวของเจ้าหน้าท่ีเอง 

๘.  นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ

กับองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงาน

จ้างองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   เม่ือวันท่ี ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ และได้ประกาศแนวทางปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประจําทุกปี  จึงจัดทําโครงการยก

ย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะช่วย

ให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการ

กระทํานั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลสํามะโรงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์     

๓.๑  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 

      สํามะโรงหวานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 

๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนตําบล 

๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักด์ิศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ 

๓.๖  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต    

๔.๑  คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงผู้มี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
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๔.๒  คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงผู้ 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  ๑  ครั้ง 

  ๔.๓  จัดทําประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 

๖.  วิธีการดําเนินการ   : 

๖.๑  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 

๖.๒  เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

๖.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลสํามะโรงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

ประจําปี  ๒๕๖๐ 

๖.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วน

ตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจําปีเดือนกันยายน  ของทุกปี 

๖.๖  ดําเนินการตามโครงการ 

๕.๗  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

๗.   ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)        

๘.  งบประมาณ   

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.   ผู้รับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   อําเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงมีความ

ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

  ๑๐.๒  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงมีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 

.................................................................. 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

ลําดับท่ี ๒4 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ี คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ี นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมใน
การต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ินท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  6.3 ประชาสัมพันธ์
พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

……………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๒5 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ี ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด องค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง องค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การ บริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
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   4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว  
     1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการใน เบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
………………………………………………………………. 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ลําดับท่ี ๒6 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ยังให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทําหน้าท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วย
คลัง มีหน้าท่ีให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อ
ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับ
จากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด   เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

………………………………………………… 
 
ลําดับท่ี ๒7 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซ่ึงในแง่ของการ 
ทุจริตจะเก่ียวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ี
มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
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   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   

……………………………………………….. 
 
2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
 
ลําดับท่ี  ๒8 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น 
ซ่ึงสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสํามะโรง  รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงข้ึน เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน 
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บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

…………………………………………………………. 
 
 
ลําดับท่ี 29 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้
กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรงจึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตําบล และ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือ 
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง  ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
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4. เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
   6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ  ภายใน 
5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกฏหมายและคดี สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ี 

…………………………………………………. 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน  

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

ลําดับท่ี ๓0 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง    ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
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๒. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ี
ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบล 
สํามะโรง  จึงได้ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
โดยมีศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีประชาชน 
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จํานวน ๑ แห่ง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง)  
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   ๖.๒ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด  
   ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป  
   ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
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๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   

………………………………………………. 
ลําดับท่ี ๓1 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการท่ีดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานท่ี
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน” และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ 
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ให้
ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง  มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่
องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยาย
ผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการทํางานและมี ความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
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๖. วิธีดําเนินการ  
   ข้ันตอนท่ี ๑ ชี้แจงวัตถุประสงค์ / รายละเอียดโครงการให้ผู้บริหารทราบ  
   ข้ันตอนท่ี ๒ รวบรวมรายละเอียด 
   ข้ันตอนท่ี ๓ ดําเนินกิจกรรม 
   ข้ันตอนท่ี ๔ วัดผลความรู้  
   ข้ันตอนท่ี ๕ ติดตามและประเมินผล  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ      

  งบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนเงิน 10,000  บาท 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563  จํานวนเงิน 15,000  บาท 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวนเงิน 20,000  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ       สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

………………………………………………………… 
 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 
 
ลําดับท่ี ๓2 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จึงได้จัดทํา
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ได้ง่ายและ
สะดวกมากข้ึน  
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๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและเข้าถึงง่าย  
   ๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย  
   ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 
ประเภทข้ึนไป  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๖. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔    
๘. งบประมาณดําเนินการ       ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่   

………………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี  ๓3 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  และการรับ เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๖. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

……………………………………………… 
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๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ มีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
ลําดับท่ี ๓4 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้องพิจารณาใน
การ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนท่ี
ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
   ๒. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
   ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  
   ๔. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน  
   ๕. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย  
   ๖. เพ่ือความสัมพันธ์ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล สื่อมวลชน
และประชาชน  
๔. เป้าหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ให้แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง  
   ๔.๑ จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
   ๔.2 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
   ๔.๓ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
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   ๔.๔ รถโฆษณาเคลื่อนท่ี  
   ๔.๕ ป้ายประชาสัมพันธ์  
   ๔.๖ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   ๔.๗ เสียงตามสาย  
   ๔.๘ อ่ืนๆ   
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ  
   ๖.๒ ดําเนินการประชุม  
   ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ  
   ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
   ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ซ่ึง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เป็นตัวชี้วัด 
โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
         - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

……………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๓5 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
สํามะโรง  ”  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 
หน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
   ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ   พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๖. วิธีดําเนินการ      จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนท่ี  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานัก / กอง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

............................................................. 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 
ลําดับท่ี  ๓6 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต.ประชาคม  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ได้ดําเนินการจัด โครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จึง
ได้จัดให้มีโครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําปี ข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนา ท้องถ่ิน  
   ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
   ๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
   ๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  
   ๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
   ๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๗ หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือ
นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
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๖. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ  
   ๖.๒ ประสาน งานนโยบายและแผน เพ่ือดําเนินการร่วมกันกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสี่ปี 
   ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจคณะทํางาน 
   ๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
   ๖.๖ จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
   ๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
   ๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้งานนโยบายและแผน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
   ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ   
  งบประมาณปี 2561  จํานวนเงิน 10,000 บาท 
  งบประมาณปี 2562  จํานวนเงิน 7,000 บาท 
  งบประมาณปี 2563  จํานวนเงิน 7,000 บาท 
  งบประมาณปี 2564  จํานวนเงิน 7,000 บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ            งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน  
   ๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
   ๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
   ๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
   ๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   ๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

............................................................................... 
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ลําดับท่ี ๓7 
๑. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว  
 
และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จึงมีการ
จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง   
   ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
๔. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้
มีส่วนได้เสียท่ี เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ี กําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน  
   ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
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   ๖.๑ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง   
  ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-474915-6 ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๒-474915-6 
  ๖.๓ ทางเว็บไซต์  
   ๖.๔ ทางไปรษณีย์  
๗. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   ๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   ๙.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

………………………………………………………… 
 

 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
ลําดับท่ี ๓8 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จึง
มีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ 
    การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งข้ึน รวมท้ังเป็นช่องทาง ท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
   ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
   - กล่องรับความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน   

……………………………………………………….. 
 

 ๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา  และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
ลําดับท่ี  39 
๑. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าเคร่งครัดและปัญหาทุจริต 
   ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่าถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
   ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๖. วิธีดําเนินการ  
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
 ๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 ๘. งบประมาณดําเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ        สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
   ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

.................................................................... 
 

๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  ๓.๓.๑  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

ลําดับท่ี ๔0 

1. ช่ือโครงการ :   มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
   สํามะโรง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี ประชาคมตําบล 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง จํานวน ๑๑ คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
    จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงบางตําแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้อง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ        ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและแผน สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรงเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบล และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
สํามะโรงความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

……………………………………………………………… 
 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

ลําดับท่ี ๔1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบล
สํามะโรง 
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสํามะโรง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าท่ีอย่าง
ถูกต้อง  
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4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง ๗ หมู่บ้าน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม)  ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล
สํามะโรงในหลายๆส่วน  เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เช่น 
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา    เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา   เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 

................................................................ 
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3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
ลําดับท่ี ๔2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงและ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสํามะโรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 
11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย  
    (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
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    (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
    (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ปี
ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงทราบ เพ่ือนําผลท่ีได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงมอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสํามะโรง พร้อมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

……………………………………………………. 
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มิติท่ี ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
          ท้องถ่ิน 

๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
๔.๑.๑   มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 

 
ลําดับท่ี ๔3 
1. ช่ือโครงการ :   โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ  

                 พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจองค์กรเป็นไปอย่าง
มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซ่ึงจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต    พนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ      ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับ โดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
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   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมท้ังการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให้ ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากข้ึน  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  

……………………………………….. 
    

ลําดับท่ี ๔4 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยง
ท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความ
เสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนด
มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
   3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด  
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง นําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
   6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกฏหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

…………………………………………………… 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการได้  
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

ลําดับท่ี  ๔5 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จึงได้มี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
สํามะโรง 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรงทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต     ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ        ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานกฎหมายและคดี  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

…………………………………………………………………. 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ ดูแล 
 

ลําดับท่ี 46 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจ มีข้ึน  
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25
๖๔)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ   ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

………………………………………………. 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ 
แต่งตั้งโอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

ลําดับท่ี ๔7 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนด หน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล 
การ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็น ธรรม  
   3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต่งต้ังการโอน ย้าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  
6. วิธีการดําเนินการ  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย  
    - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.
จังหวัดอ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
    – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
สํามะโรง 
    - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ 
รวมถึงมีการแต่งต้ังประชาชนเพ่ือ ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง  
    - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน  
    - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  จะออกคําสั่ง
แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)  การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
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    - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
    - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
    - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงาน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
    - มีการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
    - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือ
ตรวจสอบการดําเนินการท่ีตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  
    - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน  
    - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง จะออกคําสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อน วันท่ีมีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  การ
เลื่อนข้ันเงินเดือน  
    - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  
    - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
    - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
    - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย 
และโต้แย้งผลการประเมินท่ี ไม่เป็นธรรม  
    - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบ
โดยท่ัวกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

……………………………………………………………. 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
ลําดับท่ี ๔8 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 

……………………………………………………………….. 
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ลําดับท่ี 49 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน เจ้าหน้า ท่ีจะต้องปฏิ บั ติตามอํานาจหน้า ท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ 
จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ัง
การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึง
จําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด 
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง 
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
5. วิธีการดําเนินการ  
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  ให้ประชาชนทราบทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
9. ตัวช้ีวัด    มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
10. ผลลัพธ์    ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ - จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง 

…………………………………………………………. 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
ลําดับท่ี ๕0 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
   3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลสํา
มะโรง ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย   ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้
มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ผลลัพธ์ การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

………………………………………………… 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
 

ลําดับท่ี ๕1 
1. ช่ือโครงการ :   โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ อบต. 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ในปัจจุบัน
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการ  จัดระบบบริหารจัดการเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่
สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตําบลจึงถือเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามนโยบายการ
ถ่ายโอนภารกิจส่วนกลางตลอดจนส่วนราชการอ่ืนๆ  อันเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการท้ังนี้  ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (หลักธรรมาภิบาล) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนด
นโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือให้การจัดระบบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือให้สังคมหรือประชาชนมีส่วนร่วม
คิดร่วมทําในเรื่องต่างๆ  การเปิดหรือเผยแพร่ข้อมูลด้านข่างสารและสามารถเข้าตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือ 
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ความโปร่งใสตลอดจนขยายการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะสามารถปฏิบัติตามภารกิจอํานาจหน้าท่ี  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลได้นั้น  จําเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกส่วนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลา  และพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมุ่งม่ัน  ทุ่มเทท้ังแรงกาย
แรงใจกําลังสติปัญญาและเสียสละ   และยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสําคัญของการทํางาน   
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ซ่ึงเป็นองค์กรขนาดกลางได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 
ภายในและภายนอกองค์กรท้ังในด้านทักษะการทํางาน  และประสบการณ์เพ่ือให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ  ในอันท่ีจะ
เป็นประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรและการรวมกลุ่มต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายในชุมชน 
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรงจึงได้ให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน 
และผู้นําชุมชน ในการพัฒนาองค์กร  เสริมสร้างความรู้  และสร้างความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้นําชุมชน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริหารงาน
พัฒนาตําบลให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ 
3. วัตถุประสงค์  
   ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ผู้นําชุมชน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มมวลชนต่าง ๆในตําบล,   ผู้ตัวแทนประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
      ๓.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร  
               ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์การทํางานอย่างมีส่วนร่วมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน,  ผู้นําชุมชน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มมวลชนต่าง ๆในตําบล,   ผู้ตัวแทนประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

๓.๔  เพ่ือให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, ผู้นําชุมชน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/
ผู้แทนกลุ่มมวลชนต่าง ๆในตําบล, ผู้ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความรู้และประสบการณ์นําความรู้ท่ี
จากองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีประสบความสําเร็จในด้านบริหารจัดการด้านต่าง ๆซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อการนํามา ปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ในองค์กรและชุมชนได้อย่างเหมาะสม  
     ๓.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมเรียนรู้สร้างสังคมน่าอยู่  สร้างความรักเสริมความ

เข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในชุมชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล,  พนักงานส่วนตําบล,  พนักงานจ้าง, 
ผู้นํา/ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ, ผู้นํา/ผู้แทนกลุ่มมวลชนต่าง ๆในตําบล,   ผู้ตัวแทน
ประชาชนในพ้ืนท่ี  



-102- 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ       
-  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นต้นแบบการบริหารจัดการท่ีดี  หรือต้นแบบด้าการ 

ปฏิบัติงานในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑  จัดประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนและตัวแทนส่วนราชการในพ้ืนท่ี   
  ๖.๒  จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
  ๖.๓  ศึกษาข้อมูลสถานท่ีดูงาน  เส้นทาง  และติดต่อประสานงาน   
   ๖.๔  จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีดีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักการอํานวยความสะดวกและการให้บริการ
ประชาชนท่ีดี  การบริหารจัดการขยะในชุมชน และการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
  ๖.๕  เดินทางศึกษาดูงาน 
  ๖.๖  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณดําเนินการ   งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564  จํานวนเงิน 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 

…………………………………………………… 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
ลําดับท่ี ๕2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกสําคัญท่ีใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกเทศมนตรีตําบลหนองสรวง จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากข้ึน  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง จํานวน ๑๔ คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม  
   6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํามะโรง  
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

…………………………………………………….. 
 

ลําดับท่ี ๕3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทําหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เก่ียวกับการมีส่วนร่วมใน
การ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  
   3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
     4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง จํานวน ๑๔ คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เป็นคณะกรรมการร่วมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
    - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๒ คน 
   - แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 ศูนย์                   จํานวน ๕ คน  
   6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้ง
ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง  
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี  

……………………………………………………. 
 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
ลําดับท่ี ๕4 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็น
ท่ีทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  
   6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   องค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

****************************


