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สวนท่ี 1 บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ

บงชี้ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 

การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจุบันที่มผีลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของกการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

 
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนเปน 7 ประเภท ดังนี ้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจาการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 
สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได 

ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสของการทุจริต ดังกลาวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมายิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ จัดจาง เปนเรื่องการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องมือวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละลายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดเปนประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมที่ผิดเห็น
วาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 
2.หลักการและเหตุผล 

 

   ปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุงแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหาลําดับ

ตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน

สังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ

ทางราชการอยูเสมอ  ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครอง

สวนทองถ่ินอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับ

การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception  Index-CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใช

ประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International-

IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยูที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดย

ในป ๒๕๕๘ อยูอันดับที่ ๗๖  จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ

สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป 

๒๕๕๘ ไดลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหา

การคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 

แมวาในชวงระยะที่ผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน

การทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอย

ลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  

ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูในพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม

อุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับ

กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต

คอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวา

เปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความ

รวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไม

สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทย
ทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perception  Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น   การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจาก
ที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนดยุทธศาสตร  การดําเนินงาน
หลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception  Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ

โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยังยืน  จังไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
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3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารจัดการบานเมืองที่

ดี (Good Governance) 

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคการ

บริหารสวนตําบล 

 

4.เปาหมาย 
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลกากรขององคการบริหารสวนตําบล รวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน

โดยมชิอบ    

2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5.ประโยชนของการจัดทําแผน  
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลรวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-

Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ

นํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องคการบริหารสวนตําบลสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี

มีจิตสํานึกรักทองถิ่น  อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
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สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลท้ังจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

4) องคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคการบริหารสวนตําบลตนแบบ ดานการ

ปองกันการทุจริต อันสงผลใหประชาชนทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ

เฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

  



สวนท่ี ๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับท่ี ๑ 

องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  อาํเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุร ี

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

๑.การ
สราง
สังคมไม
ทนตอ
การ
ทุจริต 

๑.๑การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ
การเมือง   
ฝายบรหิาร 
ขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถ่ิน และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๑.๑.1 (๑) มาตรการ 
“สงเสรมิการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 
๑.๑.2 (๑) กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและ
จริยธรรมบุคลากรของ
องคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรง 
๑.๑.3 (1)  โครงการ
อบรมเพ่ือสงเสรมิ
พัฒนาศักยภาพผูนํา
ทองถ่ินและพนักงาน
สวนทองถ่ินและศึกษา
ดูงานนอกสถานที ่

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๒๕๐,๐00 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

๑.๒.๑(๑)โครงการ
จัดตั้งเครือขายภาค
ตอตานการทุจริต ต.สํา
มะโรง 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
เด็กปละเยาวชน 

1.3.1(1)โครงการ
อบรมสงเสรมิพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
1.3.1(2)โครงการ
เด็กไทยโตไปไมโกง 
 

40,000 
 
 
 
- 

40,000 
 
 
 
- 

40,000 
 
 
 

20,000 
 

40,000 
 
 
 
- 
 

20,000 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี  ๑ รวม ๑ มาตรการ 1 
กิจกรรม 

5 โครงการ 

290,000 60,000 310,000 40,000 30,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 

๒๕๖๑ 

ป 

๒๕๖๒ 

ป 

๒๕๖๓ 

ป 

๒๕๖๔ 

ป  

๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

๒.การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการ 

ทุจริต 

๒.๑แสดง

เจตจํานงทาง

การเมืองในการ

ตอตานการทุจริต

ของผูบริหาร 

๒.๑.๑(๑)กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริตของ

ผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรง 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒ มาตรการ

สรางความโปรงใส

ในการปฏิบัติ

ราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสราง 

ความโปรงใสในการบริหารงาน 

บุคคล 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคําสั่ง 

มอบหมายของนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ปลดั 

องคการบริหารสวนตําบล 

และหัวหนาสวนราชการ 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สราง 

ความโปรงใสในการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม 

การเบิกจายเงนิตามขอบญัญัต ิ

งบประมาณรายจายประจําป” 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การ 

พัฒนาแผนและกระบวนการ 

จัดหาพัสด”ุ 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สราง 

ความโปรงใสในการใชจายเงิน 

งบประมาณ” 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร 

ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – 

จัดจาง 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ 

จัดบริการสาธารณะและการ 

บริการประชาชนเพื่อใหเกิด 

ความพึงพอใจแกประชาชนโดย 

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

2.2.3(2)โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 

๒๕๖๑ 

ป 

๒๕๖๒ 

ป 

๒๕๖๓ 

ป 

๒๕๖๔ 

ป 

๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

 ๒.๓ มาตรการใชดุลพินิจ

และใชอํานาจหนาที่ให

เปนไปตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๓.๑ (๒) โครงการลด 

ขั้นตอนและระยะเวลาการ 

ปฏิบัติราชการ 

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ 

อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 

เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติั 

ราชการ  

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๒) มาตรการการมอบ 

อํานาจของนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๓) กิจกรรมมอบอํานาจ

เจาพนักงานทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒  

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออก

คําสั่งมอบหมายของนายก

องคการบริหารสวนตําบล ปลดั

องคการบริหารสวนตําบล และ

หัวหนาสวนราชการ  

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๔ การเชิดชู 

เกียรติแกหนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนินกิจการ การ

ประพฤติปฏบิัติตนใหเปนที่

ประจักษ 

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมยกยองเชิดชู

เกียรตหินวยงาน/บุคคลที่

ประพฤติปฏบิัติตนใหเปนที่

ประจักษ 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป  

๒๕๖๑ 

ป 

๒๕๖๒ 

ป  

๒๕๖๓ 

ป 

๒๕๖๔ 

ป 

๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

 ๒.๕ มาตรการจัดการใน

กรณไีดทราบ หรือรับแจง 

หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทํา

ขอตกลงการปฏิบตัริาชการ” 

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบตัริาชการของ

องคการบริหารสวนตําบล 

สํามะโรง” 

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ใหความ

รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือ 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบัตริาชการขององคการ

บริหารสวนตําบลสํามะโรง 

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “ใหความ

รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๕.๒ (๓) มาตรการ “แตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียน”  

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ 

“ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง 

รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก

หรือประชาชนกลาวหา

เจาหนาที่ขององคการบริหาร

สวนตําบลสํามะโรงวาทุจริตและ

ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่

โดยมิชอบ” 

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

มิติท่ี  ๒ รวม ๙ มาตรการ  ๑๑ กิจกรรม     

2  โครงการ 

- - - - -  
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มิต ิ

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป  

๒๕๖๑ 

ป  

๒๕๖๒ 

ป  

๒๕๖๓ 

ป 

 ๒๕๖๔ 

ป  

๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

๓. การ

สงเสริม

บทบาท

และการมี

สวนรวม

ของภาค

ประชาชน 

๓.๑จัดใหมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารใน

ชองทางท่ีเปนการ

อํานวยความสะดวกแก

ประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจ

หนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใน

ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบล 

สํามะโรงใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน” 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “อบรมให

ความรูตาม พ.ร.บ.ขอมลูขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- 10,000 15,000 20,000 -  

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร

ขอมูลขาวสารที่สําคญัและ

หลากหลาย” 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การ 

เผยแพรขอมลูขาวสารดาน 

การเงิน การคลัง พัสดุ และ 

ทรัพยสินขององคการบริหาร

สวนตําบล และการรับเรื่อง

รองเรียนเก่ียวกับการเงินการ

คลัง” 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

3.1.2(3) โครงการวารสาร
สัมพันธ อบต. 

40,00
0 

40,000 40,000 40,000 ๒๐,๐๐๐  

๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดใหมี

ชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรง” 

- - - - - ไมใช

ประมาณ 

 

 

  



-๑1- 

 ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

 ๓.๒ การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข

ของประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการ 

อบต.ประชาคม 

10,000 7,000 7,000 7,000 - ไมใช

งบประมาณ 

๓.๒.๑ (๒) กิจกรรมการ

ดําเนินงานศูนย 

รับเรื่องราวรองทุกข

องคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรง 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๓.๒.๒ (๑) มาตรการ

กําหนดข้ันตอน/

กระบวนการเรื่อง

รองเรียน  

 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๓.๒.๓ (๑) กิจกรรม 

รายงานผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/

รองทุกขรับทราบ 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๓.๓ การสงเสรมิให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการ

แตงตั้ง คณะกรรมการ มี

หนาที่ในการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล 

สํามะโรง 

- - - - - ไมใช

งบประมาณ 

  ๓.๓.๒ (๑) มาตรการ

แตงตั้ง ตัวแทน

ประชาคมเขารวมเปน 

คณะกรรมการชุดตางๆ 

 

3.3.3(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

มิติท่ี  ๓ รวม 6 มาตรการ 5 กิจกรรม 
2 โครงการ 

5๐,๐๐๐ 57,๐๐๐ ๖2,๐๐๐ ๖7,๐๐๐ 20,000  

 

 



-๑๒- 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 

๒๕๖๑ 

ป 

๒๕๖๒ 

ป 

๒๕๖๓ 

ป 

๒๕๖๔ 

ป 

๒๕๖๕ 

ป 

๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

๔.การ

เสริมสราง

และ

ปรับปรุง

กลไกใน

การ

ตรวจสอบ

การ

ปฏิบัติ

ราชการ

ของ

องคกรก

ปกครอง

สวน

ทองถิ่น 

๔.๑มีการจัดวางระบบ

และรายงานควบคุม

ภายใน ตาม

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนด 

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมจดัทํา

แผนการตรวจสอบภายใน

ประจําป 

- - - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๔.๑.๒(1) มาตรการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน องคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง 

- - - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๔.๑.๑(๒) กิจกรรมจัดทํา
รายงานการควบคมุภายใน 

- - - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๔.๑.๒(3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

- - - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๔.๒ การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติ หรือการบริหาร

ราชการตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได 

๔.๒.๑ (๑)  มาตรการ

สงเสริมใหประชาชนมีสวน

ร วม ตรวจสอบ กํากับ 

ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง 

การโอน ยาย  

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- - ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

๔.๒.๑ (๒) กิจกรรมการ 

รายงานผลการใชจายเงนิ

ใหประชาชนไดรับทราบ 

- - - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการมี

สวนรวมของประชาชนใน

การตรวจสอบการรับ การ

จายและการใชประโยชน

ทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบลสํามะโรง 

- - - - - - ไมใช

งบประมาณ 

๔.๒.๓ (๒) กิจกรรมการ

จัดหา 

คณะกรรมการจัดซื้อจัด

จาง 

จากตัวแทนชุมชน 

- - - - - - ไมใช

งบประมาณ 

 ๔.๓ การสงเสรมิ 

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาทองถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) โครงการให

ความรูดานกฎหมายที่
เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของ อบต. 
 

- - - 10,000 - - ไมใช

งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖๕ หมายเหตุ 

  ๔.๓.๒(๑)กิจกรรมสงเสริม

ส ม า ชิ ก ส ภ า ท อ ง ถิ่ น ใ ห มี

บทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

 

๔.๓.๒(๒)กิจกรรมการมีสวน

ร วมในการปฏิ บัติ งานของ

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

ไมใช

ประมาณ 

 

 

 

ไมใช

ประมาณ 

 ๔.๔ เสรมิพลังการมีสวน

รวมของชุมชน

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพ่ือตอตานการทุจริต 

๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมการตดิ

ปาย ประชาสมัพันธกรณีพบ

เห็นการ ทุจริต 

- - - - - ไมใช

ประมาณ 

มิติท่ี ๔ รวม ๒ มาตรการ 9 กิจกรรม  
1 โครงการ 

- - - 1๐,๐๐๐ -  

 

 

 

 

 

 

 

  



สวนท่ี ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตักิารฯ 

มิติที่ ๑ การสรางสังคมทีไ่มทนตอการทุจริต 

 ๑.๑  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

ลําดับท่ี 1 
   

1.ชื่อโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบตังิานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล”  
 

๒. หลักการและเหตุผล  

   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลสํามะโรง  พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝา

ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนด

ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มี

หนาที่ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ

ใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ 

ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน

ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม 

และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก

ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ

โปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลัก 

จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 

๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ควรนําแนวทางการ

ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการ 
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ปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ไดจัดทํา มาตรการ 

“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรทั้ง

ฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  

 

๓. วัตถุประสงค  

  ๓.๑ เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล  

  ๓.๒ เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ๓.๓ เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ

และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

  ๓.๔ เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ

สังคมตามลําดับ  

  ๓.๕ เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง

เสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานขององคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรง  

 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

 

๖. วิธีดําเนินการ  

  ๖.๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับ

องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและ

มีประสิทธิภาพ  

  ๖.๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เปดเผย

เปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส

ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ    

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบ     
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
คณะผูบริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
.................................................................... 
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ลําดับท่ี 2 

๑.  โครงการ : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๒.  หลักการเหตุผล/ความเปนมา 

ตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๑๑   

สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพ่ือใหเกิดลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  

โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ   เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ   

สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู

รวมกัน  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตามพระรากฤษฎกีานี้    

  จากสภาพสังคมยุคโลกาภิวฒัน  ซึ่งหนวยงานตองเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงสงผลใหบุคลากรใน

หนวยงานจําเปนตองพัฒนา  ความรู  ทักษะ  ความสามารถ เพ่ือใหองคกรสามารถอยูรอดไดในสังคม  บุคลากร

จําเปนตองไดรับการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานราชการระดับทองถิ่นที่มีความใกลชิด

ประชาชน  จําเปนตองมีการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์  กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน   ดังนั้นบุคลากร

ขององคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหเกิด วิสัยทัศน  ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 

ทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดนวัตกรรมในการบริหารราชการที่เกิดประโยชนตอ

ประชาชน 

  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากร  ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญที่

จะทําใหองคกรสามารถดําเนินการใหบริการประชาชน  ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชน

ในตําบล    ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายขององคกร  จึงไดจัดทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

และจริยธรรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖1-2564 

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความรู  ความสามารถ  คุณธรรม  

จริยธรรม 

   ๓.๒   เพื่อใหบุคลากรไดรับการถายทอดองคความรู  วิสัยทัศน  เปาหมายจากผูบริหารนํามา

พัฒนางานในการบริการประชาชน 

  ๓.๓  บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เปน

ประโยชนตอประชาชน   
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  ๓.๔  บุคลากรรับทราบวิสัยทัศน  และเปาหมายของหนวยงานชวยใหการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนตําบลเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ขององคการบริหารสวน

ตําบล 
 

๔.  เปาหมาย  

  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

 

๕.  พื้นท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖.  วิธีดําเนินการ 

  ๖.๑  ขออนุมัติเพ่ือดําเนินกิจกรรม 

  ๖.๒  ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับพนักงานทกุคนทราบ 

  ๖.๓   ดําเนินโครงการ 

   (๑)  จัดใหมีการประชุมพนักงานทุกเดือนเพ่ือถายทอดความรูจากผูบังคบับัญชา 

   (๒)  เชิญผูทรงคณุวุฒิหรือพนักงานสวนตําบลท่ีมีความรู  ประสบการณ  มาเผยแพร

ความรูในเรื่องตาง ๆ ที่สามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน  มาเผยแพรใหกับพนักงานไดรับทราบ 

   (๓)  กรณีมีพนักงานไดเขารับการอบรมไดรับความรู หรือขาวสารการปฏิบัติงาน

ราชการนําความรูท่ีไดรับการจากเขาอบรมมาเผยแพรใหเพ่ือนพนักงานไดรับทราบ 

  ๖.๔  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินสรุปประเมินหลังสิ้นปงบประมาณเสนอผูบริหาร 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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๘.  งบประมาณ 

  ไมมี 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความรู  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม 

   ๑๐.๒   บุคลากรไดรับการถายทอดองคความรู  วิสัยทัศน  เปาหมายจากผูบริหารนํามาพัฒนา

งานในการบริการประชาชน 

  ๑๐.๓  บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ทําใหเกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เปน

ประโยชนตอประชาชน   

  ๑๐.๔  บุคลากรทราบวิสัยทัศน  และเปาหมายของหนวยงานทําใหการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 

------------------------------------------------------------ 
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ลําดับท่ี 3 

๑.  ชื่อโครงการ   โครงการบรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาศกัยภาพผูนําทองถ่ินและพนักงานสวนทองถิ่นและศึกษาดู

งานนอกสถานที่ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบันหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ในการ  จัดระบบบริหาร

จัดการเพ่ืออํานวยประโยชนแกสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

๒๕๓๗ รวมแกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบลจึงถือเปนองคกรที่มีบทบาท

สําคัญตอการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่นตามนโยบายการถายโอนภารกิจสวนกลางตลอดจนสวนราชการอ่ืนๆ  อันเปนผลจากการปฏิรูป

ระบบราชการทั้งนี้  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิ

บาล) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อใหการจัดระบบบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพื่อใหสังคมหรือ

ประชาชนมีสวนรวมคิดรวมทําในเรื่องตางๆ  การเปดหรือเผยแพรขอมูลดานขางสารและสามารถเขาตรวจสอบ

ในกิจกรรมตางๆ  เพ่ือความโปรงใสตลอดจนขยายการใหบริการแกประชาชนอยางรวดเร็วท่ัวถึงและเปนธรรม 

  การที่องคการบริหารสวนตําบลจะสามารถปฏิบัติตามภารกิจอํานาจหนาที่  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลไดนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุกสวนจะตอง

ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถตลอดเวลา  และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมุงมั่น  ทุมเททั้งแรงกาย

แรงใจกําลังสติปญญาและเสียสละ   และยึดถือผลประโยชนของประชาชนเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน      

องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ซึ่งเปนองคกรขนาดกลางไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 

ภายในและภายนอกองคกรท้ังในดานทักษะการทํางาน  และประสบการณเพ่ือใหเกิดแนวคิดใหมๆ  ในอันที่จะ

เปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชในองคกรและการรวมกลุมตางๆตามนโยบายของรัฐบาลใหเกิดประโยชน

สูงสุดภายในชุมชน 

  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงจึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยผูบริหาร 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน และผูนําชุมชน ในการพัฒนาองคกร  เสริมสรางความรู  และ

สรางความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของคณะผูบริหาร พนักงาน 

และผูนําชุมชน ซึ่งจะสงผลดีตอการบริหารงานพัฒนาตําบลใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาที่วางไว 
 

๓.  วัตถุประสงค 

 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 

ผูนําชุมชน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทนกลุมมวลชนตาง ๆในตําบล,   ผูตัวแทนประชาชนในพ้ืนที ่

     ๓.๒ เพ่ือสรางเครอืขายประสานความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกรและภายนอกองคกร  
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              ๓.๓ เพ่ือเพิ่มพูนความรูและประสบการณการทํางานอยางมีสวนรวมใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน,  ผูนําชุมชน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทนกลุมมวลชนตาง ๆในตําบล,   และผูที่เก่ียวของใน

พ้ืนที่ 

    ๓.๔  เพื่อใหผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, ผูนําชุมชน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทนกลุมมวลชน

ตาง ๆในตําบล, และผูที่เก่ียวของในพื้นที่ไดรับความรูและประสบการณนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานจากองคการ

บริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในดานบริหารจัดการดานตาง ๆซึ่งจะเปนประโยชนตอการนํามา ปรับปรุงหรือ

ประยุกตใชในองคกรและชุมชนไดอยางเหมาะสม  

     ๓.๕  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนรวมเรียนรูสรางสังคมนาอยู  สรางความรักเสริมความเขาใจในการ

อยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในชุมชน 
 

๔.  เปาหมาย 

   คณะผูบริหาร, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล,  พนักงานสวนตําบล,  พนักงานจาง, ผูนํา/

ผูแทนชุมชน/หมูบาน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทนกลุมมวลชนตาง ๆในตําบล,   และผูที่เก่ียวของในพื้นที่  

 

๕.  สถานที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบ  หรือเปนตนแบบ 
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๖.  วิธีการดําเนินการ 

  ๖.๑  จัดประชุมคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล          

ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูนําชุมชน/หมูบาน ตัวแทนประชาชนและตัวแทนสวนราชการในพื้นที ่  

  ๖.๒  จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

  ๖.๓  ศึกษาขอมูลสถานที่ดูงานเสนทาง  และติดตอประสานงาน    

  ๖.๔  จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาทและหนาที่การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลที่

ดีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักการอํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชนที่ด ี 

การบริหารจัดการขยะในชุมชน และการสงเสรมิอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี  

  ๖.๕  เดินทางศึกษาดูงาน 

  ๖.๖  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ , ๒๕๖3 , 2565 
๘.  งบประมาณ 

  งบประมาณประจําป 2561 จํานวนเงิน 250,000  บาท 
  งบประมาณประจําป 2563 จํานวนเงิน 250,000  บาท 
  งบประมาณประจําป 2565 จํานวนเงิน 10,000 บาท 
 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

     ๑๐.๑  ผูเขารวมโครงการ  ไดนําความรูความเขาใจในการบริหารการจัดการมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาทองถ่ินไดดียิ่งขึ้น 

  ๑๐.๒  ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและประสบการณมาเผยแพรตอประชาชนในทองถิ่นทํา

ใหชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรวมใจมีความรับผิดชอบรวมกัน 

  ๑๐.๓  ผูเขารวมโครงการ  มีความสํานึกและเขาใจในหลักการและเหตุผลตลอดจนผลของการ

บริหารจัดการที่ด ี

  ๑๐.๔  ผูเขารวมโครงการ  ไดนําความรูจากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมและ

ประสบผลสําเร็จสมเจตนารมณของทางราชการตอไป 

  ๑๐.๕  ผู เขารวมโครงการ  ไดนําประสบการณความรูในการบริหารจัดการพัฒนาการ

บริหารงานของตําบลสํามะโรงใหมีศักยภาพและยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
 

.................................................................... 
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๑.๒  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ลําดับท่ี ๔ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดตั้งเครือขายตอตานการทุจริตตําบลสํามะโรง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  จากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นทุกป รัฐบาลจึงมีนโยบาลผลักดันให

การ ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนวาระแหงชาติ และใหความสําคัญกับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ดวย

การ สรางการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตไมใหเกิดข้ึนกับเจาหนาที่ของรัฐเอง ดวยการ

ปลุก จิตสํานึกใหเกิดความตระหนักรวมสรางกลไกการปองกันการทุจริตในตนเองและองคกร เปนตน และเพ่ือ

เปน การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแผนงานเชิงรุกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น องคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรง จึงไดจัดโครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขาย

ภาครัฐ ตอตานการทุจริตขึ้น เพื่อสราง “เครอืขายภาครัฐตอตานการทุจริต” ปลุกจิตสํานึก สรางคานิยมตอการ

ตอตานการทุจริตใหแกขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ และใหเกิดการยอมรับจาก ประชาชน 

๓. วตัถุประสงค 

 1.เพ่ือประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวนในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

2. เพ่ือสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

3. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุล  

รวมถึงการสรางหลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ  
 

๔.  เปาหมาย 

1. ประชาสัมพันธการตอตานการทุจริต  
 2.  จัดทําและเผยแพรสื่อสรางสรรคในการตอตานการทุจริต  
 3. รวบรวมขอมูล ขาวสาร การรองเรียนการทุจริต  
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๕.  สถานท่ีดําเนินการ 

  - องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

 ๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑  ประชุมคณะกรรมการผูบริหาร 

๖.๒  เสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนเครือขายตอตานทุจริต 

                        ๖.๓  จัดฝกอบรมใหความรูเครือขายตอตานทุจริต 

                        ๖.๔  ดําเนินการตามแผนปราบปรามทุจริต 

                        ๖.๕  สรปุและรายงานผลการดําเนินการ 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

                        ปงบประมาณ 2562 

๘.  งบประมาณ 

 งบประมาณ 20,000  บาท 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

    

 10.1.มีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับทุกภาคสวนในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

10.2. ประชาชนมบีทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

10.3. มีการพัฒนาเครือขายภาคประชาชนใหเปนกลไกในการตรวจสอบ  ถวงดุล  รวมถึงการสราง

หลักประกันความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 

 

………………………………………………………… 

  



-25- 

๑.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ลําดับท่ี 5 

๑. ชื่อโครงการ   :   โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  

2.หลักการและเหตุผล 

  สังคมไทยในอดีต  เปนสังคมที่หลอหลอมเด็กไทยในเชิงการกําหนดคุณคาการเปนผูสืบทอดทาง

ศาสนาวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  การเติบใหญข้ึน  เพ่ือการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ  เด็กเปนเสมือนดวงตา  

ดวงใจของพอแม  เปนสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานท่ีตองชวยกันดูแล  เอาใจใส ปกปองคุมครองกัน

อยางเต็มที่  องคประกอบและสิ่งแวดลอมท่ีสรางขึ้นไดหลอเลี้ยงเด็กไทยในอดีต  ใหเปนลักษณะประชาสังคม    

มีกระบวนการทางสังคมประกิตที่งดงาม  เกิดคุณคาสรางคุณภาพคุณลักษณะของเด็กไทย  จนมีเอกลักษณ

ประจําชาติหลายประการไมวาจะเปนคนที่มีจิตใจออนโยนยิ้มงาย  เปนมิตร  มีน้ําใจ  มีความเอ้ือเฟอ  รูจักสัมมา

คารวะ  วางตนใหเหมาะสม  รูจักประมาณตน  ดําเนินชีวิตเรียบงาย  เคารพตนเอง  และผูอื่น   ความงดงามและ

คุณคาของสังคมไทยเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอนหมดความหมาย  กําลังถูกสังคมแบบใหม  (Post-

Modemization)  ยุคโลกาภิวัตน(Globalization)   หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมจิตวิญญาณใหม  แกเด็กไทยมา

ยาวนาน  ไมนอยกวา ๒๐ ปที่ผานมาและยิ่งรุนแรงหนักข้ึน  ปญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนมา  เชน  ปญหายา

เสพติด  เพศเสรี  วัตถุนิยม  ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ  ฯลฯ   เปนเรื่องที่ตองรวมกันแกไข  

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งใกลชิดกับประชาชนจําเปนตองสรางพลังชุมชนใหกลับมา  

เขมแข็ง  มีศักยภาพ  เพ่ือปกปองเด็กและเยาวชนจากปญหาดังกลาวรวมทั้งพัฒนาเด็ก  เยาวชนใหมีสุขภาพกาย

และจิตดี   มีสติปญญาเขมแข็ง  เติบโตเปนประโยชนตอสังคม   

   เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีความสําคัญมากของประเทศชาติทั้งในปจจุบันและ

อนาคตเปนพื้นฐานของการบริหาร  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ ง เปนผู จะตองสื บทอด

เจตนารมณเอกลักษณวัฒนธรรมที่ดีงามเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  และเปนกําลังสําคัญของประเทศ   

ปจจุบันมีปจจัยหลายดานที่เปนปญหาอุปสรรคตอการสรางคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งปญหายาเสพ 

ติดอบายมุข  การม่ัวสุมทางเพศ  ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน  สิ่งกระตุน  การบริโภคทางวัตถุสื่อขาวสารที่

มอมเมา  ตลอดจนปญหาพฤติกรรมของเยาวชนที่เบ่ียงเบนไปจากวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยและการ 

มีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมและประเทศของเด็กและเยาวชนมีนอยมาก  ในขณะเดียวกันปจจัยที่จะ

สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนก็มีขอจํากัด  ไมสามารถพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดีได  ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่

จะตองมีการประเมินสถานการณปญหาตาง ๆ และควรมีการเฝาระวังรักษาปองกันอุปสรรคท่ีเปนอันตรายตอ

การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง  การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  ใหมีศักยภาพ  มี

ความพรอมดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและคุณธรรมจริยธรรม  มีความรูเทาทัน  และสามารถกาวทันการ

เปลี่ยนแปลง  เพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรู  มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม  มีจิตสาธารณะและมีสวนรวมในการพัฒนา

สังคมและประเทศอยางยั่งยืนเปนหนาที่ของทุกหนวยงาน  ทุกภาคสวนในสังคม   ที่จะชวยกันพัฒนาเด็กและ 
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เยาวชนใหไปสูทิศทางที่ถูกตองรวมกันคิดวิเคราะห  คลี่คลายปญหา  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคม  และนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาประเทศและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชน 

   ดังนั้นทางองคการบริการสวนตําบลสํามะโรง   ไดตระหนักและเห็นคุณคาของเด็กและเยาวชน  

จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนขึ้น    

 ๓.  วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อพัฒนาใหเด็กและเยาวชนมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ    

๑.๑ ดานรางกาย  คือ  พัฒนาการใหเปนผูท่ีมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทางดานรางกาย   

๑.๒ ดานจิตใจ  คือ  รูจักและเขาใจตนเอง  เขาใจความรูสึกของผูอื่น  เขาใจสถานการณ 

การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัว  ไดเปนอยางดี  มีความอดกลั้น  เปนธรรม  มีจิตสํานึก

สาธารณะ  เสียสละเพ่ือสวนรวม  ใหเกียรติผูอ่ืน  รูจักพึ่งตนเอง  รูแพ  รูชนะ   รูอภัยมีเมตตาธรรมรูในหนาที่

ตนเอง  มีเหตุผล  เคารพความคิดเห็นผูอ่ืน  ขยัน  อดทน 

๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานการมีคุณธรรม  รักษาสัจจะ  มีความ 

ซื่อสัตยสุจริต  เห็นแกประโยชนสวนรวม  มีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในการทํางานสุจริต  รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น 

๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีวัฒนธรรมที่ดี   มีความคิดริเริม  กตัญ ู

กตเวท ีสุภาพนุมนวล  มีสัมมาคารวะตอผูอาวุโส  มีระเบียบวินัยยึดมั่นในความสามัคคี   นิยมและภูมิใจในความ

เปนไทย  ภูมิใจในฐานะและสภาวะของทองถ่ินตน  ประหยัดอดออม  มีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในการทํางาน

สุจริต  

๒. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนดานสติปญญา    ใหคิดได  คิดเปน  ประยุกตได  เอาใจเขามาใสใจเรา  

การคดิวิเคราะห  

๒.๑ เพื่อพฒันาใหเด็กและเยาวชนไดเกิดมีวิสัยทัศน    พัฒนาตนดานความรู 

ความสามารถและทักษะ  มีจิตสํานึกประชาธิปไตย  มีจิตสํานึกตอผูอ่ืน  รักการเรียนรูตลอดชีวิต   

 ดานความรู   คือ  เปนผูที่สามารถรูลึกในแกนสาระของวิชา  สามารถรูรอบตัว  ในเชิงสห 

วิทยาการและเปนผูท่ีสามารถรูการณไกล  สามารถคาดการณเก่ียวกับอนาคตที่จะมาถึงได  

 ดานทักษะความสามารถ  คือ  เปนผูมีทักษะในดานการคดิ  ทักษะในการสื่อสาร  พรอมทั้ง 

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะการจัดการที่ดี  มีทักษะในอาชีพและมีทักษะทางสังคม  ทักษะ

การทํางานรวมกับผูอ่ืน    

 

๔.  เปาหมาย 

เด็กและเยาวชน     ในเขตตําบลสํามะโรง 
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๕.  วิธีดําเนินการ 

๕.๑  ประชุมชี้แจงการจัดงานกับสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

๕.๒  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน 

๕.๓  จัดเตรียมอุปกรณและสถานที่สําหรับดําเนินงานตามโครงการ 

๕.๔  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดเตรียมงาน 

๕.๕  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

๕.๖  ติดตามและประเมินผล 

 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ  ๒๕61-2565 

7.  งบประมาณ  

  ปงบประมาณ  2561  จํานวน  40,000  บาท     

ปงบประมาณ  2562  จํานวน  40,000  บาท     

ปงบประมาณ  2563  จํานวน  40,000  บาท     

ปงบประมาณ  2564  จํานวน  40,000  บาท 

ปงบประมาณ  2564  จํานวน  ๒0,000  บาท     

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองการศกึษาฯ     องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธิ์ 

  ๑. ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมการพัฒนาความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ   คือ 

รูจักและเขาใจตนเอง  เขาใจความรูสึกของผูอื่น  เขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมตาง ๆ   

รอบตัว  ไดเปนอยางดี  มีความอดกลั้น  เปนธรรม  มีจิตสํานึกสาธารณะ  เสียสละเพ่ือสวนรวม  ใหเกียรติผูอ่ืน      

รูจักพ่ึงตนเอง  รูแพ  รูชนะ   รูอภัยมีเมตตาธรรมรูในหนาท่ีตนเอง  มีเหตุผล  เคารพความคิดเห็นผูอ่ืน  ขยัน  

อดทน 

  ๒. ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมพัฒนาในดานการมีคุณธรรม  รักษาสัจจะ  มีความ

ซื่อสัตยสุจริต  เห็นแกประโยชนสวนรวม  มีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในการทํางานสุจริต  รูจักเคารพสิทธิของผูอื่น 

  ๓. ทําใหเด็กพัฒนาเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมใหมีวัฒนธรรมที่ดี   มีความคิดริเริม

กตัญูกตเวทีสุภาพนุมนวล  มีสัมมาคารวะตอผูอาวุโส  มีระเบียบวินัยยึดม่ันในความสามัคค ี  นิยมและภูมิใจใน

ความเปนไทย  ภูมิใจในฐานะและสภาวะของทองถิ่นตน  ประหยัดอดออม  มีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในการ

ทํางานสุจริต  

  ๔. ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมดานสติปญญา    ใหคิดได  คิดเปน  ประยุกตได 

เอาใจเขามาใสใจเรา  พัฒนาใหเด็กและเยาวชนไดเกิดมีวิสัยทัศน    พัฒนาตนดานความรู  ความสามารถและ

ทักษะ  มีจิตสํานึกประชาธิปไตย  มีจิตสํานึกตอผูอ่ืน  รักการเรียนรูตลอดชีวิต   

…………………………………………….. 
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ลําดับท่ี 6 

๑. ชื่อโครงการ   :   โครงการเด็กไทยโตไปไมโกง  

2.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโครงการเด็กไทยโตไปไมโกง มุงหลอหลอม ปลูกฝงใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
เปยมไปดวยคานิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เชน ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ และมีความ 
รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกตองและเปนธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่ขาดเสียมิไดในการสรางภูมิคุมกันตอการทุจริตประพฤติมิชอบ และตอการเอารัดเอาเปรียบผู 
อ่ืน สังคมและประเทศชาติ 
3.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหรูจักอยูรวมกับผูอื่น อยางสันติบนพื้นฐานของความถูกตองและเปน

ธรรม 

2. เพ่ือสรางจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียน ใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจําแนกชั่วดี สามารถ 

    แยกแยะความผิดและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรัปชั่น 

3. เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ การ

รับ    ผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 

๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาของนักเรียนใหคิดเปนและ

ปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญ และมีคุณธรรม 

4.  เปาหมาย 

- นักเรียนโรงเรียนนักเรียนวัดลาดโพธิ์ ,ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานลาดโพธิ ์

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

6. วิธีดําเนินงาน  

6.๑  ประชุมชี้แจงการจัดงานกับสวนตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

6.๒  มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน 

6.๓  จัดเตรียมอุปกรณและสถานที่สําหรับดําเนินงานตามโครงการ 

6.๔  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดเตรียมงาน 

6.๕  ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
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7.ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ 2563 

8.งบประมาณ  

 จํานวนเงิน 20,000 บาท 

9.ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10.ตัวชีว้ัด 

1. เด็กมีความซ่ือสัตยสุจริต คือการยึดมั่นในความสัตยจริง และสิ่งท่ีถูตองดีงาม รูจักแยกแยะถูกผิด 
ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง เชน สอนใหเขาไมหยิบของของคนอ่ืน ซื่อสัตยตอการทําหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย เพราะปญหาทุจริตคอรัปชั่นที่เราพบกันบอยคือ การไมซื่อสัตยตอเวลางาน ไมรับผิดชอบตองาน 
ทําใหงานที่ออกมาไมมีคุณภาพ 

2. เด็กมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง คือการมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเอง 
และปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ หากมีการกระทําผิดก็
พรอมท่ีจะยอมรับและแกไข ที่สําคัญคือรับผิดชอบตอผลของการกระทําของตนเอง เชน นักบริหาร หรือ
นักการเมือง มีความสามารถรับผิดชอบงาน แตเม่ือเกิดความผิดพลาด มักจะชอบโทษคนอื่น และไมรับผิดชอบสิ่ง
ที่ทํา แตถาเปนคนที่มีจิตสํานึกดี เม่ือทําผิดพลาด หรือทําอะไรขัดแยงกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย ที่มันเกิดข้ึนโดยที่ไม
รูตัว ความรับผิดชอบคือ ตองลาออกเด็กๆ ก็เชนกัน ถาไดรับการปลูกฝงท่ีดี เชน เมื่อทําความผิด เด็กก็จะยอมรับ
วาหนูเปนคนทําเอง เพราะหนูสะดุด คุณครูก็บอกไมเปนไร แลวก็ชวยกันเช็ด ซึ่งจะทําใหเขารับผิดชอบกับสิ่งที่
เขาทํา 

3. เด็กตระหนักถึงความเปนธรรมทางสังคม คือการปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
อยางมีเหตุผล โดยไมเลือกปฏิบัติตอเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการที่ไมเอาเปรียบ
ใคร เพราะคนที่ทุจริตคือคนที่เอาเปรียบคนอ่ืน คนไมเคารพกฎเกณฑกติกา นึกถึงตวัเองเปนหลัก ดังนั้น การจะ
สอนเด็กๆ ใหเขาใจไดดวยเรื่องงายๆ เชน เรื่องการเคารพกติกา ไฟแดง ไฟเขียว มีไวเพ่ืออะไร เพ่ือที่จะผลัดกัน
ใช คนท่ีใชรถก็ตองเคารพคนที่เดินถนน คนที่เดินถนนก็ตองใหผูใชรถไปดวย เปนการจัดการใหสังคมเปนระบบ
ระเบียบมากขึ้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมหรือสอนเรื่องพื้นฐานงายๆ อยางในโรงเรียน ทําไมหองสมุดตองเงียบ? 
ก็เพราะวาเพ่ือนเราอานหนังสืออยู ทําไมหามกินขนม? เพราะวามดหรือแมลงสาบจะไปทําลายหนังสือ เด็กๆ ก็
จะไมกินขนม เพราะกลัววาหนังสือของเขาจะเสียหาย หรือการเรียงแถวรับขนม เพ่ือใหรูจักความเปนธรรม การ
มากอนมาหลัง ไดสิทธิ์ตามนั้น ก็จะเปนการปลูกฝงความเปนธรรมใหเด็กได 

4. เด็กมีจิตสาธารณะ คือการมีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและนึกถึงสังคมสวนรวม มีความ
รับผิดชอบในการกระทําของตัวเอง เพ่ือไมใหเกิดผลเสียหายตอสวนรวม และพรอมที่จะเสียสละสวนตนเพ่ือ
รักษาผลประโยชนสวนรวม การทําเพ่ือสวนรวม คือการอาสา ที่มีภาระสวนตัวดวย แตก็ตองทํา เพราะวาเราแคร
สวนรวม เชน มีคนทําน้ําหก แมเราจะไมไดทํา แตเด็กดีจะรับอาสามาชวยเช็ดน้ําให อาจจะเซง็บาง แตก็ทํา แต
เด็กที่ไมมีจิตสาธารณะ เห็นคนอื่นเดือดรอนก็เฉย คิดวาไมใชเรื่องของตนเอง ถาเปนอยางนั้นแลวสังคมจะมีใคร
ชวย ซึ่งการชวยผูอ่ืนมันคือภาระอยางหนึ่งเปนความเมตตากรุณาในสังคม เด็กอยางนี้เมื่อโตไป เวลามีเรื่อง หรือ
เห็นใครเดือนรอนเขาก็จะเขาไปชวยทันที 
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5. เด็กมีความเปนอยูอยางพอเพียง คือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไมละโมบ
โลภมาก รูจักยับยั้งชั่งใจ และไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผูอ่ืน ซึ่งสิ่งนี้จะทําใหเราระลึกไดวา เงิน
ไมใชคําตอบทุกอยาง มันคือการที่เรามีความสุข อยูกับตัวเอง อยูกับครอบครัวพอใจกับสิ่งที่มี สิ่งท่ีเปน ซึ่งคุณครู
อาจจะยกตัวอยางดวยการเลานิทาน เชน เลาเรื่องปลาทองท่ีชอบกิน เพื่อใหวุนตัวเองสวย ก็แยงคนอ่ืนกินหมด 
เพ่ือนก็ชมวาสวย ก็กิน กิน กินเขาไป ในที่สุดกินจนทองแตกตาย พอเลาเรื่องจบ ก็ตองมีการสอนเด็กใหไดคิด
ดวยวาผลเปนอยางไร เด็กๆ ก็ไดแงคิด ในเรื่องความโลภมาก ลาภหาย เหมือนการปลูกฝงเด็กๆ ก็จะคอยๆ รับรู 
ซึ่งของเหลานี้มันเขาไปในตัวเด็กไดจริง แลวก็จะติดตัวเด็กไปจนโตเลย 
 

......................................... 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  

  

ลําดับท่ี 7 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  

๑. หลักการและเหตุผล  

    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว ๓ ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๑๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๑๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปน

ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 

โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา

ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลัก

เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม

นอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๑๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี

ระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน 

ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน ๖ 

ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ ๑ ยกระดับเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนา

ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่  ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 

กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการ

สงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน

รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ

จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการ กํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครอง 

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

เรื่องที่มีคาํครหา ที่ไดสรางความขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน  
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ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่น

ทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวน ใหเหือดหายไป และ

หากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได 

เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวย

ราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใช

อํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลู

นอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่

คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก

การทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มี

ความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปให

ครอบคลุมพื้นที ่ทั่วประเทศตอไป  

๓. วัตถุประสงค  

   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ดวยการจัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   ๔.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  

   ๔.๑ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ 

ครั้ง  

   ๔.๑ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของ  ผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรง  

   ๖.๑ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  

   ๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   ๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   ๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   ๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   ๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

   ๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๑๕๖5)  
๘. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ - มี

การประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง – มีแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล  ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ  

  ๑๐.๒ ผลลัพธ – การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถ

ปองกันการทุจริตของบุคลากร องคการบริหารสวนตําบล – ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบล 

…………………………………………………… 
 

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

     2.2.1 การสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
 

ลําดับท่ี 8 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  เปนบุคลากรที่มี

ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให

เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบได

อยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ , 

๖๗ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด  
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ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุร ีเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงานพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดังนั้น เพ่ือเปนการ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ

ทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน 

บุคคลข้ึน  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

   ๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได  

   ๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน

บุคคล  

   ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ

ไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน

ตําแหนง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคากรบริหารสวนตําบล 

   ๖.๑ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

   ๖.๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   

   ๖.๔ ดาํเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

   ๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2๕๖5)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

  ๑๐.๑ ผลผลิต  

   - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ  

  - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
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  ๑๐.๒ ผลลัพธ  

  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไม              นอย

กวา ๗๐ %  

  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม

ต่ํากวาระดับ ๓  

  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาที่ได 

………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี 9 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตําบล  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี

ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 

มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู

กับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง

หัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ 

บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต

ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ , ๖๗ ที่

กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข

ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการบริหารราชการ เพ่ือให

เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ

จําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๐ 

กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบล  มาตรา ๖๐/๑  กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และ

รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจ

หนาที่อื่น  ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  ประกอบกับ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหาร

งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่

มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  
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๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  

๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  

   ๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  

   ๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๗ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัด

องคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  และหัวหนา

สวนราชการมอบหมายใหผูรับผิดชอบ  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ    องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือสั่งการ  

   ๖.๑ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  

   ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

   ๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน

ทุกเดอืน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ  

  ๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๗ ฉบับ  

  ๑๐.๒ ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับความสะดวก 

และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 

……………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี ๑0 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”        

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนใน

การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลหนองสรวง  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี

ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา 

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดเพชรบุร ี เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงนิเดือน  

๓. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล  ดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต   พนักงานสวนตําบล   พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ    สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และ

หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

   ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรงโดยประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ หัวหนาสวนเปน

กรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

   ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล 

สํามะโรง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให

คาํปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

   ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน

ตําบลองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล 

สํามะโรง 

  



-39- 
 

   ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลสํามะโรง พิจารณาทบทวน

ผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของพนักงานสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล

จังหวัดเพชรบุรี 

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

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

……………………………………………. 

 
 

๒.๒.๒  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน 

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ

อยาง เครงครัด  
 

ลําดับท่ี 11 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน

แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงจัดทําทะเบียนคุมเงิน

รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการ

เบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะตอง

ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือที่ เก่ียวของ  

   ๓.๑ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต    กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
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๖. วิธีดําเนินการ  

   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันที่ ๑ ตุลาคม  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน)  

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที ่เก่ียวของ  

   ๑๐.๑ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ

เปนไปในทิศทาง เดียวกัน  

   ๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

……………………………………………………….. 

 

 

ลําดับท่ี ๑2 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมี

การบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2๕๓๕ และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  

   ๓.๑ เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  

   ๓.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  

   ๓.๔ เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

   ๓.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ 

   ๓.๖ เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  

   ๖.๑ จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ  

   ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  

   ๖.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

   ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  

   ๖.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  

   ๖.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี

ประสิทธิภาพ  

   ๑๐.๑ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  

   ๑๐.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน 

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

  



-42- 
 

ลําดับท่ี ๑3 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมีของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

   ๓.๑ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  

   ๓.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงนิ เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผู

เสนองานในการจัดหา พัสดุ  

   ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน

ถึงความเก่ียวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ   งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  

   ๑๐.๑ มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  

   ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

…………………………………………………… 
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 ลําดับท่ี ๑4 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา

บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม

ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การ

ที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๖, ๖๗ ที่กําหนดให

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดใหองคการสวนตําบลสํามะโรง  มีอํานาจหนาที่

อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม 

โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และ

ประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยาง

โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความ

จําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให ประชาชนไดเขาถึงขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของ เทศบาล  

   ๓.๑ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ

บาล  

   ๓.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 

หอกระจายขาว 
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบล และหมูบานภายในเขตตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  

    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  

    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  

    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

    - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  

    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

   ๖.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการ

บริหารสวนตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ หอกระจายขาว หนวยงานราชการ เปนตน   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2๕๖๕)  
๘. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

    ๑๐.๑ ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง  

    ๑๐.๒ ผลลัพธ  

    - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด  

    - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน – สามารถลดปญหาการ

รองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  

........................................................ 
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 ๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ แก

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบตั ิ 

 

ลําดับท่ี ๑5 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให

เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบตั ิ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 

Service) ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถาม

ขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตาม

ความคืบหนา และแจงผล การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต

ละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการที ่เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดาน

เอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

เพ่ือใหบริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตาม

เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดาน

ถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานนาเพ่ือการบริโภค, ดานการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอาย,ุ ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดาน

งานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสา

ธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดาน

การ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย

เรงดวนของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การ

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวย

ความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
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๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไมเลือกปฏิบัต ิ 

   ๓.๑ เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต    ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึง

พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัต ิ 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ      ทุกสํานัก/กอง  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, 

ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพื่อการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดาน

การสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, 

ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอม, ดาน

ศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก 

ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การ

จัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

   ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  

๙. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไมเลือกปฏิบัต ิ 

    ๑๐.๒ ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  

.......................................................... 
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ลําดับท่ี ๑6 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

    องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนใน

ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปน หนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล 

การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก

ประชาชนในทองถิ่น นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไป

นั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี

คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผูรับบริการ 

จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผย

ขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๖ ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติท่ี ๑ มิติดานคุณภาพ

การใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถิ่น  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อีกทั้งเพ่ือเปนการสรางความ

โปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี โครงการนี้ขึ้นมา  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิด

ความพึงพอใจ  

   ๓.๑ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ

ใหบริการ โดยยึด ประโยชนสุขของประชาชน  

   ๓.๓ เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

   ๓.๔ เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน

เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑ ครั้ง 

ตอป  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

พ้ืนที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

   ๖.๑ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาม

รูปแบบที่กําหนด  

   ๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ  

   ๖.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  

   ๖.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  

   ๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแก

ประชาชน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  

   เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป 

งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอ่ืนๆ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  

๙. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบล จํานวน ๑ ฉบับ  

   ๑๐.๒ ผลลัพธ  

    – ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐  

    - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

……………………………………………. 
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๒.๓  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  ๒.๓.๑  มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน  เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับท่ี 17 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล  

    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมี

หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ

บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปท่ี ผานมาไดมีการประเมิน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุกป

นั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง

ความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการบริหาร

สวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

   ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

   ๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  

   ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   ๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลใหสั้นลง  

   ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

   ๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนท่ัวไป  

   ๔.๔ พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

   ๔.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคบับัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุร ี

๖. วิธีดําเนินการ  

    ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

   ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ใหแกผูใตบังคบับัญชา  

   ๖.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบ

โดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

   ๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา

ปรับปรุงการปฏิบัต ิราชการ  

   ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลทราบ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ    ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การใหบริการของ เจาหนาที่  

   ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  

   ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  

   ๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ

ทําใหประชาชนมีความศรัทธา ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 

…………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี  ๑8 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล  

   ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง

เปนกฎหมายที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ

กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ

ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการ

ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย 

อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนอง

ตอความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง 

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตอง 

เปนไปเพ่ือ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ

สาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึง

พอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน  อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  

   ๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นได  

   ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     

   ๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงาน ได  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล และผูที่มาติดตอราชการ  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
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๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ 

   ๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

   ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

   ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

    ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  

    ๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  

    ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  

    ๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  

    ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก

งานบริการ  

    ๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการ

แกประชาชนทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

    ๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

   ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  

   ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนํา

จุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปงบประมาณ  

๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  

   ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นได  

   ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคดิ วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชน

ผูมาติดตอขอรับ บริการ  

   ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได 

…………………………………………………… 
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๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ

ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

ลําดับท่ี 19 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล  

   การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน

องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ

พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวย

ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การ

ดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการ 

ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา

ในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ

สะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 

๓. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  

๔. เปาหมาย  

   นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ หัวหนาสวนราชการ  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ     องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย นายก

องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติราชการ  

   ๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ  

   ๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ

หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายทราบ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ      สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

…………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๒0 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอาํนาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๒. หลักการและเหตุผล  

   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี

กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว  การที่นายก

องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิ

ชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้น ได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวน

ตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลให ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ด ี 

   ๓.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ    องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพิจารณา  

   ๖.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลให ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพไรวหาน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

…………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๒1 
๑. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๒. หลักการและเหตุผล  

   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายก

องคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจา พนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อ

ถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแต เก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน 

การที่จะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปน

ชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ เปนไปอยาง รอบคอบ  

   ๓.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ    องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ     ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

................................................................... 
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ลําดับท่ี  ๒2 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล  

   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล

มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับหนวยงานตางๆ 

ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมี

มากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ 

อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทํา

ใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มาตรา ๖๖ , ๖๗ ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดใหการ

บริหาร ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ มาตรา ๖๐ วรรคแรกกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการ

บริหารสวนตําบล  วรรค ๕ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกองคการ

บริหารสวนตําบล จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดนั้นหรือมติ

ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายกองคการบริหารสวน

ตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทน

นายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได  แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทนใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ  มาตรา ๖๐/๑  

กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหาร

สวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ

บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุร ี 
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เรื่อง หลักเกณฑและ เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้น 

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ 

ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ 

การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

ตอบสนองความตองการ ของประชาชน  

   ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  

   ๓.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  

   ๓.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  

๔. เปาหมาย  

   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๗ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัด

องคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  หัวหนาสวน

ราชการมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือ สั่งการ  

   ๖.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ  

   ๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

   ๖.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน

ทุกเดอืน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๗ 

ฉบับ  
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   ๑๐.๒ ผลลัพธ  

    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี  

    - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหง

การทุจริต 

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

 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

  ๒.๔.๑  ยกยองเชิดชเูกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ลําดับท่ี ๒3 

๑. ชื่อโครงการ   :   กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

๒. หลักการและเหตุผล   

 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและ

เปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้ง

ยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนใน

ทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน  ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความ

เปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม 

ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ ง เพ่ือ

คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ

บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ   พระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเกิดผลดีอยาง

เต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนในคราว

สมโภชนกรุงรัตนโกสินทร  ๒๐๐  ป  ดังนี ้

   ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของ

ตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 

   ประการที่ ๒   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดี

นั้น 
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   ประการที่ ๓   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะ

ดวยเหตุประการใด 

   ประการที่ ๔   คือ  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย

ของตน  เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 

   คุณธรรม  ๔  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน

แลว  จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนา

ตอไปได ดังประสงค   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนํามา

ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และ

สงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ไดแจงแนวทางดําเนินการเพื่อใหมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑.  สงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสรางความรูและทัศนคตใิหแกเจาหนาที่ใน 

หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัต ิพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ 

พึงละเวน 

๒.  การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด โดยการยกยองชมเชย การมอบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้

มาตรการที่ควรดําเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบ

ของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

๓.  การเปนแบบอยาง (model) คือ การนําตัวอยางท่ีดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ คือ  ตัว

ผู บังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนํา  ในการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาให เกิดข้ึนแก

ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคบับัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม 

๔.  การจัดกิจกรรมรณรงค   คือ   การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ  เชน

คัดเลือกบุคลากรดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลเปนแนวพิจารณา เปนตน 
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๕.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ เพ่ือใหบุคลากรในองคกร รับทราบ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร  

๖.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได

หรือการใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ทํางานดวยตัวของเจาหนาที่เอง 

๘.  นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ของ

องคการบริหารสวนตําบล 

  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบ

กับองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงไดประกาศมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงาน

จางองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   เมื่อวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๒ และไดประกาศแนวทางปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป  จึงจัดทําโครงการยก

ยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวย

ใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการ

กระทํานั้นเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพื่อเสนอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลสํามะโรงไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

๓. วัตถุประสงค     

๓.๑  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

      สํามะโรงหวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

๓.๒  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 

๓.๓  เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบล 

๓.๔  เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 

๓.๕  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ 

๓.๖  เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการ 

สงเสริมคุณธรรมแหงชาต ิ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต    

๔.๑  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงผูม ี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
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๔.๒  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงผู 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน  ปละ  ๑  ครั้ง 

  ๔.๓  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

๕.  พื้นท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖.  วิธีการดําเนินการ   : 

๖.๑  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 

๖.๒  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงคของ

โครงการ 

๖.๓  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลสํามะโรงผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  

ประจําป  ๒๕๖๐ 

๖.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวน

ตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และใหบริการประชาชนดีเดน   ประจําปเดือนกันยายน  ของทุกป 

๖.๖  ดําเนินการตามโครงการ 

๕.๗  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๗.   ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

๘.  งบประมาณ   

  ไมใชงบประมาณ 

๙.   ผูรับผดิชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   อําเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงมีความ

ภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 

  ๑๐.๒  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงมีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 

.................................................................. 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  



2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบตัิหนาที่ราชการดวยความ ซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี 
 

ลําดับท่ี ๒4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลัก
รวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ 
ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที ่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมใน
การตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสงูขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี 
   3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัต ิ 
   3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี 
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  6.3 ประชาสัมพันธ
พรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

……………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๒5 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ ความ คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน 
ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัต ิราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/
ฝาย เปนไปอยางม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  
   3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง องคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา 
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรล ุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ บริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี ้ 
   1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
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   4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏบิัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
          - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เปนตน  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงาน
ในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  
     1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที ่กําหนด  
   1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการใน เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบตัริาชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
………………………………………………………………. 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ หนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ลําดับท่ี ๒6 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
2. หลักการและเหตุผล  
   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ยังใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวย
คลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอ
ทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับ
จากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอ
ทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได
รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด   เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
5. พื้นท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
   - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  มีมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

………………………………………………… 
 

ลําดับท่ี ๒7 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  

   กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแต

ละประเภทไดให อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ

ดูแลใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม

อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ซึ่งในแงของการ 

ทุจริตจะเก่ียวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให

นักการเมืองทองถิ่นและองคกร ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้ง

สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือ

กับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่

มีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค  

   เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครอง สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จาก

หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางม ีประสิทธิภาพ  

5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

6. วิธีดําเนินการ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาท ิ 

   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  

   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด  
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   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ    

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   

……………………………………………….. 

 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดาํเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง รองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
 

ลําดับท่ี  ๒8 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น 
ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศพัท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหาร
สวนตําบลสํามะโรง  รวมถึงจัดทําคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงข้ึน เพื่อ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติ
ใหเปนแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
   3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เปนไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
   6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
   6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม  
   6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจน 
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บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เก่ียวของอยางถูกตอง 

…………………………………………………………. 
 
 
ลําดับท่ี 29 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ 
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบล
สํามะโรงจึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ 
เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และ
การตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานสวนตําบล และเปนการสราง
เครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรง  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีด ีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
   3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม  
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4. เปาหมาย  
   “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจาง
ตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ  
   6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาชองทางการ รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสราง
ความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่ เปนประโยชนแกหนวยงาน  
   6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ  ภายใน 
5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานกฏหมายและคดี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจาหนาที่ 

…………………………………………………. 

 

มิติที่ ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน  

๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

ลําดับท่ี ๓0 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง    ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น”  
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๒. หลักการและเหตุผล  

   ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่

ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล

ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ

ตางๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดองคการบริหารสวนตําบล 

สํามะโรง  จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล

ขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  

โดยมีศูนยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน 

สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น

และใชสิทธ ิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม

บิดเบือนขอเท็จจริง  

   ๓.๒ เพื่อเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลสํามะโรง   
๔. เปาหมาย/ผลผลิต ศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จํานวน ๑ แหง  

๕. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  (ภายในศูนยบริการรวม 

องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง)  

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  

   ๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  

   ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด  

   ๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

   ๖.๕ มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

   ๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  

   ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
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๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ   

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

………………………………………………. 

ลําดับท่ี ๓1 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  

๒. หลักการและเหตุผล  

   คณุธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิด

การบริหารจัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานที่

จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ

ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติ

เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ ไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทาง

การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ใหประชาชน

รับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  

มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร 

เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ 

ราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผล

บอกตอไปยังผู ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความ

เขมแข็งยิ่งข้ึน  

๓. วัตถุประสงค  

   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส

ในการทํางานและมี ความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต   พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ    องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
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๖. วิธีดําเนินการ  

   ข้ันตอนที่ ๑ ชี้แจงวัตถุประสงค / รายละเอียดโครงการใหผูบริหารทราบ  

   ข้ันตอนที่ ๒ รวบรวมรายละเอียด 

   ข้ันตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม 

   ข้ันตอนที่ ๔ วัดผลความรู  

   ข้ันตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 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. ผูรับผิดชอบโครงการ       สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

………………………………………………………… 

 

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา

พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบงัคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ ตรวจสอบได 

 

ลําดับท่ี ๓2 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  

๒. หลักการและเหตุผล  

   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให

หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จึงไดจัดทํามาตรการ 

“เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ไดงายและสะดวก

มากขึ้น  
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๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  

   ๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  

   ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ 

ประเภทข้ึนไป  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๖. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพื้นที่ ไดแก  

   - แผนพัฒนาทองถ่ิน  

   - งบประมาณรายจายประจําป  

   - แผนการดําเนินงาน  

   - แผนอัตรากําลัง  

    - แผนการจัดหาพัสดุ  

   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  

   - ขอมูลรายรับและรายจาย  

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  

   - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  

   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕    

๘. งบประมาณดําเนินการ       ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด กองคลงั  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร   

………………………………………………………………. 
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ลําดับท่ี  ๓3 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบล  และการรับ เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”  

๒. หลักการและเหตุผล  

   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากใน

การบริหารงานของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบ

ได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ

ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  

๓. วัตถุประสงค  

   เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือ

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๖. วิธีดําเนินการ  

   เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัด

จาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน

การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด

ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบ

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

……………………………………………… 
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๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการ มีสวน

รวมตรวจสอบของประชาชน 

ลําดับท่ี ๓4 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสํา

มะโรง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

   ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก

เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชใน

การดําเนินงานผานสื่อการ ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให

ความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สราง

ความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือ

เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชน

ตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาใน

การ เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่

ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตาม

ภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใส และยุติธรรม  

๓. วัตถุประสงค  

   ๑. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนไดรบัทราบโดย

ผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ , โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส  

   ๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลอยางถูกตองและโปรงใส  

   ๓. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  

   ๔. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน  

   ๕. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย  

   ๖. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบล สื่อมวลชน

และประชาชน  

๔. เปาหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ใหแกประชาชน

โดยทั่วไปอยางกวางขวาง  

   ๔.๑ จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบล 

   ๔.2 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน  
   ๔.๓ จัดทําคูมือสําหรับประชาชน  
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   ๔.๔ รถโฆษณาเคลื่อนท่ี  

   ๔.๕ ปายประชาสัมพันธ  

   ๔.๖ จดหมายอิเล็กทรอนิกส  

   ๔.๗ เสียงตามสาย  

   ๔.๘ อื่นๆ   

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ  

   ๖.๒ ดําเนินการประชุม  

   ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ  

   ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  

   ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๖๕  

๘. งบประมาณดําเนินการ  งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ซึ่ง

ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เปนตัวชี้วัด 

โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี ้ 

         - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ

เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

……………………………………………….. 
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ลําดับท่ี ๓5 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล

สํามะโรง  ”  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให

หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 

อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จึงไดตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพร

ขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของ

หนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ 

โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ 

หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   ไดงายและสะดวกมากขึ้น  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  

   ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

   ๓.๓ เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ   พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๖. วิธีดําเนินการ      จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ไดแก  

   - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

   - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ตามชุมชน/หมูบาน  

   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนที่  

   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและให

ประชาชนสืบคนไดเอง  

   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  

   - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน 

   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานัก / กอง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

............................................................. 
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๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของ

ประชาชนในทองถิ่น 

 

ลําดับท่ี  ๓6 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.ประชาคม  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ไดดําเนินการจัด โครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ

บริหารสวนตําบลสํามะโรง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติ

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปงานสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จึง

ไดจัดใหมีโครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําป ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนา ทองถิ่น  

   ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

   ๓.๓ เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล  

   ๓.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  

   ๓.๕ เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบม ีสวนรวม  

   ๓.๖ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  

   จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๗ หมูบาน ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสํามะโรง  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามา

บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   
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๖. วิธีดําเนินการ  

   ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ  

   ๖.๒ ประสาน งานนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการรวมกันกับการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสี่ป 

   ๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจคณะทํางาน 

   ๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  

   ๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  

   ๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  

   ๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหงานนโยบายและแผน และหนวยงานที่เก่ียวของ  

   ๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ    ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดําเนินการ   

  งบประมาณป 2561  จํานวนเงนิ 10,000 บาท 
  งบประมาณป 2562  จํานวนเงนิ 7,000 บาท 
  งบประมาณป 2563  จํานวนเงนิ 7,000 บาท 
  งบประมาณป 2564  จํานวนเงนิ 7,000 บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ            งานสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  

   ๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

   ๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล  

   ๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

   ๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

   ๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

............................................................................... 
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ลําดับท่ี ๓7 
๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว  

 

และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการ

อํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จึงมีการ

จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน

ตางๆ  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

   ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลสํามะโรง   

   ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที ่ 

๔. เปาหมาย  

   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผู

มีสวนไดเสียที่ เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลว

เสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวน ไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม

และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได  

๕. วิธีดําเนินการ  

   ๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

   ๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  

   ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน  

   ๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ   

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

โดยชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี ้ 
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   ๖.๑ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง   

  ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๒-474915-6 ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๒-474915-6 
  ๖.๓ ทางเว็บไซต  

   ๖.๔ ทางไปรษณีย  

๗. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชน

ไดมีสวนรวมในการ สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

   ๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข  

   ๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

………………………………………………………… 

 
 

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 

ลําดับท่ี ๓8 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและ

เปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จึง

มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอนตางๆ 

    การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดี

ยิ่งข้ึน รวมทั้งเปนชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส  

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  

   ๓.๒ เพ่ือใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน  
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๔. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  ศูนยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก  

   - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการศูนยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

   - ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ   ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

๘. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ ศูนยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ

เรื่องรองเรียน   

……………………………………………………….. 

 

 ๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน  ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 

ระยะเวลา  และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

ลําดับท่ี  39 
๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน  รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่

ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ

ขอเทจ็จริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรอง

ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค  

   ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยาเครงครัดและปญหาทุจริต 

   ๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยาถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัต ิ

   ๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

๔. เปาหมาย/ผลลัพธ  

  ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
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๕. พื้นท่ีดําเนินการ  

   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๖. วิธีดําเนินการ  

   ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

 ๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 ๘. งบประมาณดําเนินการ     ไมใชงบประมาณ 

 ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ        สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

   ๑๐.๑ การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย  เปนธรรมกับทุกฝาย 

   ๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

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

 

๓.๓  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๓.๓.๑  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

ลําดับท่ี ๔0 

1. ชื่อโครงการ :   มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
   สํามะโรง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรงในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง โดยงานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได
มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง
และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมตําบล 
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง จํานวน ๑๑ คน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
    จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมหมูบาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงบางตําแหนง
ในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลจึงตอง
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง แทนกรรมการฯ ทีค่รบวาระการดํารงตําแหนง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2558 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ        ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานนโยบายและแผน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรงเพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล และราง
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
สํามะโรงความ ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ดวยความถูกตอง 
โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 

……………………………………………………………… 
 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสด ุ
 

ลําดับท่ี ๔1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในดานการจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล
สํามะโรง 
3. วัตถุประสงค  
   เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลสํามะโรง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ไดมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยาง
ถูกตอง  
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4. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๗ หมูบาน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรง อยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม)  ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบล
สํามะโรงในหลายๆสวน  เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เชน 
เปนกรรมการเปดซองสอบราคา    เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา   เปนคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  ดําเนินการทุกปงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง  
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

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



-87- 
 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 
ลําดับท่ี ๔2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของเทศบาลตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรง จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํา
มะโรง มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ ประชาชน 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงและ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องคการบรหิารสวนตําบลสํามะโรง 
   3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสํา
มะโรง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลสํามะโรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 
11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย  
    (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน  
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    (3) ผูทรงคณุวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  
    (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี ้ 
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการ บานเมืองที่ดี    
     2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ปละ 
2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงทราบ เพื่อนําผลท่ีไดจาก
การประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง 
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  
     4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามทีอ่งคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงมอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ
บริหารสวนตําบลสํามะโรง พรอมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แกไขตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

……………………………………………………. 
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มิติที่ ๔  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน  

          ทองถิ่น 

๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

๔.๑.๑   มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

 

ลําดับท่ี ๔3 
1. ชื่อโครงการ :   โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ  

                 พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจองคกรเปนไปอยาง
มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เปนไปอยางถูกตองและ
เปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง
เหมาะสม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต    พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ      สวนราชการทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  
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   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมทั้งการบริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน 
และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๕  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
   10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด  

……………………………………….. 
    

ลําดับท่ี ๔4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น ปงบประมาณ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือ
คาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนด
มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  
   3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  
   3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสํา
มะโรง (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและม ีการติดตามผลระหวางป  
   6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง นําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุ ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  
   6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความ
เพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานกฏหมายและคดี องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 

…………………………………………………… 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ชองทางที่
สามารถดําเนินการได  
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

ลําดับท่ี  ๔5 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯกําหนด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป  
3. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 
สํามะโรง 
   2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสํา
มะโรงทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด  
4. เปาหมาย/ผลผลิต     สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ        สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
   2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
   3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๕  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานกฎหมายและคดี  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

…………………………………………………………………. 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล 
 

ลําดับที่ 46 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม
วาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจาก
ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็น
เปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมาย
งานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัย
อยูเสมอ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัด และคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ที่อาจ มีขึ้น  
   3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการ ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ  
   3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคบัตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
4. เปาหมาย  
   เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
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5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ขอมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง/ 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25
๖๔)  
7. หนวยงานรับผิดชอบ   ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
   1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
   2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
   3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่วางไว  
   5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่ เสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
   10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 

………………………………………………. 
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4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง
โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
 

ลําดับท่ี ๔7 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล 
การ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงเปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย
ความโปรงใสและเปน ธรรม  
   3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุร ี 
6. วธิีการดําเนินการ  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  
    - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.
จังหวัดอ่ืน รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  
    – มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
สํามะโรง 
    - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ 
รวมถึงมีการแตงตั้งประชาชนเพ่ือ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  
    - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กอน  
    - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  จะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง รับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)  การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
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    - มีการประชาสัม พันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอื่น  รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการ
ประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
    - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
    - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงาน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส  
    - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
    - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือ
ตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  
    - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กอน  
    - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลสํา

มะโรง จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน วันที่มมีติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  การ

เลื่อนขั้นเงินเดือน  

    - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร
หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ  
    - มีการแตงตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานและ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  
    - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  
    - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย 
และโตแยงผลการประเมินท่ี ไมเปนธรรม  
    - นายกองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบ
โดยทั่วกัน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
   ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุ การโอน ยาย ขององคการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกลาวได 

……………………………………………………………. 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 
ลําดับท่ี ๔8 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตร ีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชน
หรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
   3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ  
   3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข
การทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุร ี 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๕ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงนิการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบรกิาร 

……………………………………………………………….. 
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ลําดับท่ี 49 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจ าหนาที่ จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ 
จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงนิออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้ง
การเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึง
จําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง 
องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด 
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรง 
3. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  
4. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
5. วิธีการดําเนินการ  
   - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงนิ  
   - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  ใหประชาชนทราบทาง
ชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

7. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
9. ตัวชี้วัด    มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ    ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ - จายเงินของ
องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลสํา
มะโรง 

…………………………………………………………. 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ
 
ลําดับท่ี ๕0 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน
รวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับ
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรบัเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปน
สําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสํา
มะโรง ใหเกิดการพัฒนาได อยางคุมคา  
4. เปาหมาย   ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งให
มีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย  
   6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อให
เจาหนาท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการ
จางอยางละเอียดและถูกตอง  
  



-100- 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ผลลัพธ การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

………………………………………………… 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที ่ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

ลําดับท่ี ๕1 
1. ชื่อโครงการ :   โครงการใหความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของ อบต. 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรู
และยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึน้เปนประจําไมไดเกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ในปจจุบัน

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินที่มีอํานาจหนาที่ในการ  จัดระบบบริหารจัดการเพื่ออํานวยประโยชนแก

สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมแกไขเพิ่มเติมจนถึง 

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ องคการบริหารสวนตําบลจึงถือเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นตามนโยบายการ

ถายโอนภารกิจสวนกลางตลอดจนสวนราชการอ่ืนๆ  อันเปนผลจากการปฏิรูประบบราชการท้ังนี้  ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนด

นโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือใหการจัดระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือใหสังคมหรือประชาชนมีสวนรวม

คิดรวมทําในเรื่องตางๆ  การเปดหรือเผยแพรขอมูลดานขางสารและสามารถเขาตรวจสอบในกิจกรรมตางๆ  เพ่ือ 
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ความโปรงใสตลอดจนขยายการใหบริการแกประชาชนอยางรวดเร็วทั่วถึงและเปนธรรม 

  การที่องคการบริหารสวนตําบลจะสามารถปฏิบัติตามภารกิจอํานาจหนาที่  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลไดนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุกสวนจะตอง

ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถตลอดเวลา  และพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมุงมั่น  ทุมเททั้งแรงกาย

แรงใจกําลังสติปญญาและเสียสละ   และยึดถือผลประโยชนของประชาชนเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน   

องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ซึ่งเปนองคกรขนาดกลางไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 

ภายในและภายนอกองคกรท้ังในดานทักษะการทํางาน  และประสบการณเพ่ือใหเกิดแนวคิดใหมๆ  ในอันที่จะ

เปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชในองคกรและการรวมกลุมตางๆตามนโยบายของรัฐบาลใหเกิดประโยชน

สูงสุดภายในชุมชน 

  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรงจึงไดใหความรูกับประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน 

และผูนําชุมชน ในการพัฒนาองคกร  เสริมสรางความรู  และสรางความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของคณะผูบริหาร พนักงาน และผูนําชุมชน ซึ่งจะสงผลดีตอการบริหารงาน

พัฒนาตําบลใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาที่วางไว 

3. วัตถุประสงค  
   ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน ผูนําชุมชน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทนกลุมมวลชนตาง ๆในตําบล,   ผูตัวแทนประชาชนใน

พ้ืนที่ 

      ๓.๒ เพื่อสรางเครือขายประสานความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในองคกรและภายนอก

องคกร  

               ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณการทํางานอยางมีสวนรวมใหกับผูบริหาร สมาชิกสภา

ฯ พนักงาน,  ผูนําชุมชน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทนกลุมมวลชนตาง ๆในตําบล,   ผูตัวแทนประชาชน

ในพ้ืนที่ 

๓.๔  เพ่ือใหผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, ผูนําชุมชน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทน

กลุมมวลชนตาง ๆในตําบล, ผูตัวแทนประชาชนในพื้นที่ไดรับความรูและประสบการณนําความรูท่ีจาก

องคการบริหารสวนตําบลที่ประสบความสําเร็จในดานบริหารจัดการดานตาง ๆซึ่งจะเปนประโยชนตอ

การนํามา ปรับปรุงหรือประยุกตใชในองคกรและชุมชนไดอยางเหมาะสม  

     ๓.๕  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนรวมเรียนรูสรางสังคมนาอยู  สรางความรักเสริมความ

เขาใจในการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   คณะผูบริหาร, สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล,  พนักงานสวนตําบล,  พนักงานจาง, 

ผูนํา/ผูแทนชุมชน/หมูบาน, ผูนํา/ผูแทนกลุมอาชีพ, ผูนํา/ผูแทนกลุมมวลชนตาง ๆในตําบล,   ผูตัวแทน

ประชาชนในพ้ืนที่  
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5. พื้นท่ีดําเนินการ       
-  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
-  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนตนแบบการบริหารจัดการที่ดี  หรือตนแบบดาการ 

ปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. วิธีดําเนินการ  
   ๖.๑  จัดประชุมคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  

พนักงานจาง ผูนําชุมชน/หมูบาน ตัวแทนประชาชนและตัวแทนสวนราชการในพ้ืนที ่  

  ๖.๒  จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 

  ๖.๓  ศึกษาขอมูลสถานท่ีดูงาน  เสนทาง  และติดตอประสานงาน   

   ๖.๔  จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับบทบาทและหนาที่การบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลที่ดีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักการอํานวยความสะดวกและการใหบริการ

ประชาชนท่ีดี  การบริหารจัดการขยะในชุมชน และการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี  

  ๖.๕  เดินทางศึกษาดูงาน 

  ๖.๖  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๕  
8. งบประมาณดําเนินการ   งบประมาณรายจายประจําป 2564  จํานวนเงนิ 10,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง ไดเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  
   10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง มีความรูความเขาใจมิให
ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

…………………………………………………… 
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
ลําดับท่ี ๕2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน
กลไกสําคัญท่ีใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวน ทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน
อิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคกรและลดการทุจริต   นายกเทศมนตรีตําบลหนองสรวง จึงไดดาํเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการ
ทุจริตได  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
   3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง จํานวน 7 คน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
   6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การแปร
ญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสํามะโรง  
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7. ระยะเวลาดําเนินงาน ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ผลลัพธ  
   10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

…………………………………………………….. 
 

ลําดับท่ี ๕3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาที่ของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ ระหวางฝายสภา
กับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เก่ียวกับการมีสวนรวมใน
การ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ เพ่ือ
เปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีสวนรวมในการทํางาน  
   3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
     4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง จํานวน ๑๔ คน  
5. พื้นท่ีดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เปนคณะกรรมการรวมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  
    - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนรวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๒ คน 
   - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 ศูนย                   จํานวน ๕ คน  
   6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจง
ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชน
ไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง  
10. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีด ี 

……………………………………………………. 
 

 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต  
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 
ลําดับท่ี ๕4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปน
ที่ทุกภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายใน
การขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและม ีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
   6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  
   6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท  
   6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
   6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ๕ ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

8. งบประมาณดําเนินการ   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลสํามะโรง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

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



 


