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คํานํา 
   การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง ทาใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่
หนวยงานในภาครัฐ  ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได อยางทัดเทียม ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและ
มีคุณคา  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
งาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป พ.ศ. 2๕๖๑ – ๒๕๖๔  
ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลมวง
หมู  ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คาํสั่ง คสช. ที่ ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายระดับชาติ ดวย  
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สวนที่ ๑ 

บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 
        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
         การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถิ่น  ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคญัเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

         สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นไดดังนี ้
   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
การ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช 
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคล
เหลานี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก 
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เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่ง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาท่ี 
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

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

  ๗) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริต
เปน ยกยองคนที่มีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด 
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา 
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทาง
ราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวน
ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน เครื่องมือที่ใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 
2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 
2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการ
คอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกร
ตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ที่
ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน 
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ พวก
พอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวา
การทุจริตคอรปัชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือ 
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กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได บูรณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไม
สามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
          ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 
6 ยุทธศาสตร ดังนี ้ 
         ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
         ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
         ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุ ท ธศ าส ต ร ท่ี  6 ย ก ร ะดั บ ค ะ แ น น ดั ช นี ก า ร รั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง เทศบาลตําบลหนองสรวง   จึง
ไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ เพ่ือใหทุกหนวยงานในเทศบาลตําบลหนองสรวง  ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลหนองสรวง  ทั้งนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สราง
ระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
ภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖   
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 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา 
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอยางแทจริง 

 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
    ๑) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
   ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๔. เปาหมาย  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ของขาราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการทีส่นับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานท่ีมปีระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
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๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมถึง ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่
ด ี(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
   ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดาน การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 
ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวดัสิงหบุรี 

 
 
 
 
 
 



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

1. กิจกรรมอบรมใหความรูการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

-                -                -                  -                   
ไมใชงบประมาณ

2. กิจกรรมใหความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน

-                -                -                  -                   

ไมใชงบประมาณ

3. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู

-                -                -                  -                   

ไมใชงบประมาณ

4. กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู

-                -                -                  -                   

ไมใชงบประมาณ

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมถนนภายใน
ตําบลมวงหมู

90,000.00     90,000.00      90,000.00       90,000.00        

2. โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกรอน ในพื้นที่ตําบลมวงหมู

15,000.00     15,000.00      15,000.00       15,000.00        

3. โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

50,000.00     50,000.00      50,000.00       50,000.00        
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ปงบประมาณ

หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

มิติที่ ๑ การสราง สังคมที่ไมทนตอ การทุจริต 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

1.๑ การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหารขาราชการการเมือง
ฝายสภา ทองถ่ิน และฝาย
ประจํา ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

1.3 การสรางจิตสํานึก และ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการจางงานนักเรียน นักศึกษาชวงปด
ภาคเรียน

100,000.00   100,000.00    100,000.00     100,000.00      

รวม จํานวน 8 โครงการ 255,000       255,000        255,000         255,000          

 -8-

มิติที่ ๑ การสราง สังคมที่ไมทนตอ การทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๐ ๐ ๐ ๐

ไมใชงบประมาณ

๑.มาตรการการสราง ความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคล ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น ปลัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ

๐ ๐ ๐ ๐
ไมใชงบประมาณ

3.กิจกรรมเผยแพร ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4.โครงการจางสาํรวจ ความพึงพอใจของผูรับบริการ 25,000          25,000          25,000          25,000          

5. กิจกรรมการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม พรบ.การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

๐ ๐ ๐ ๐
ไมใชงบประมาณ

1.กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ ๐ 20,000.00     ๐ ๐

2. มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

๐ ๐ ๐ ๐

ไมใชงบประมาณ

หมายเหตุ
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2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ปองกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ

1. กิจกรรมยกยองและ เชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกร
ดีเดน ผูทําคุณประโยชน หรือเขารวมในกิจกรรมของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

๐ ๐ ๐ ๐

ไมใชงบประมาณ

๑. มาตรการ “จัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ๐ ๐ ๐ ๐
ไมใชงบประมาณ

2. กิจกรรม ใหความ รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได ดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู

๐ ๐ ๐ ๐

ไมใชงบประมาณ

3. มาตรการ แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4. มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิชอบ

๐ ๐ ๐ ๐

ไมใชงบประมาณ

รวม จํานวน 13 โครงการ 25,000.00    45,000.00    25,000.00    25,000.00    

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
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มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ปองกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร ใหมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”

๐ ๐ ๐ ๐
ไมใชงบประมาณ

2.มาตรการ “เผยแพร ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
 หลากหลาย”

๐ ๐ ๐ ๐
ไมใชงบประมาณ

3.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

1.การดําเนินงานศูนย รับเรื่องราวรองทุกข ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2.มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๑.มาตรการแตงตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.ประชุมประชาคม หมูบานและประชาคมตําบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

3. มาตการตรวจสอบโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

รวม จํานวน 8 โครงการ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
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3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล  
ขาวสารในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน

มิติที่ ๓  การสงเสริม บทบาทและการ มีสวนรวมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

3.3 การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหารกิจการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

1. มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

2. มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๔.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามชองทาง
 ที่สามารถดําเนินการได 

1.กิจกรรมการ รายงานผลการใชจายเงินให ประชาชน
ไดรับทราบ

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๑.โครงการอบรมให ความรูดานระเบียบ กฎหมาย 
ทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิก สภาทองถ่ิน

๐ ๐ ๐ ๐ ไมใชงบประมาณ

๒.กิจกรรมการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาทองถิ่น

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
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4.1 มีการจัดวางระบบและ 
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

มิติที่ ๔  การ เสริมสรางและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องคกรปกครอง สวนทองถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

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

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
 ของชุมชน(Community) 
และบูรณาการ ทุกภาคสวน 
เพ่ือตอตานการทุจริต

1.กิจกรรมการติดปาย ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
 ทุจริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

รวม จํานวน  8  โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ

ปงบประมาณ

หมายเหตุ



- 14 - 

 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน สุข

แกประชาชนในทองถ่ิน  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอบรมใหความรูการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสราง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหา
เรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ จะตองมีการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว 
ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได ใน
ที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวม
ตานภัยการทุจริต ควบคู กับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน 
ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งได
วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึน
แลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของ หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย 
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  
จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  
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3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  3.2 เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3.3 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวติได  
 3.4 เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางม ีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย  
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุร ี  

6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําบันทึกเพ่ือขออนุมัติการจัดกิจกรรมจากผูบริหารทองถิ่น  
 2. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  3. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

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

8. งบประมาณ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางม ีประสิทธิภาพ 

------------------------- 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล และผูนําชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ป พ.ศ. 2554 ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีก
อยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตอง
ดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะเขามารับ
บริการท่ีองคกรนั้นๆ 

 เพ่ือใหกิจกรรมดังกลาวบรรลุวัตถุประสงค จึงไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูเรือ่งคุณธรรม จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชน ดังกลาวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

 3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 

 3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน
ทับซอน 

4. เปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชน จํานวน 60 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และผูนํา
ชุมชน  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศกึษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชน  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
ตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

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

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดประกาศใชประมวลจริยธรรม พ.ศ.2554  โดยกําหนดกลไก
และระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 
ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต 
และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัด
ทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหาร
สวนตําบลมวงหมู ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 

 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  เปดเผยเปน
การทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

-------------------------------- 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตวัเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือ
บริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลมวงหมู เพื่อใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมให
เกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

 3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
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6. วิธีการดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

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

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศนริมถนนภายในตําบลมวงหมู” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบัน บริเวณริมถนนภายในตําบลมวงหมู รวม 5 หมูบาน มีวัชพืช และตนไม ปกคลุม     
อยางหนาแนน ทําใหบดบังทัศนวิสัยในการใชถนนของประชาชน กอใหเกิดปญหาอุบัติเหตุบอยครั้ง โดยเฉพาะ
เวลาค่ําคืน รวมถึงสงผลกระทบตอความเปนระเบียบเรียบรอยของภูมิทัศนโดยรวมของตําบลมวงหมู 
 ดังนั้นเพ่ือเปนการจัดระเบียบสภาพแวดลอมภายในตําบลมวงหมู ใหมีความสะอาด สวยงาม ลดการเกิด
อุบัติเหตุของประชาชนท่ีใชเสนทางคมนาคม ประกอบกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีอยู
จํากัด ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดในขณะนี้จึงเห็นควร จางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการปรับปรุง      
ภูมิทัศน ริมถนนภายในตําบลมวงหมู  หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 5 โดยการกําจัดวัชพืช และตนไม ที่บดบังทัศนวิสัยทั้ง 2 
ขางทาง 
 

3. วัตถุประสงค 
1. ลดปญหาอุบัติเหตุของประชาชนท่ีใชเสนทางภายในตําบลมวงหมู 
2. ภูมิทัศนภายในตําบลมวงหมู ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยอยูตลอดเวลา 

 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 จางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 1 คน 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 ริมถนนภายในตําบลมวงหมู  หมูที่ 1 ถึงหมูที่ 5  

6.วิธีดําเนินการ 
1. เสนอโครงการใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ 
2. ดําเนินการจัดจางบุคคลภายนอกดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ริมถนนภายในตําบลมวงหมู  หมูที่ 1 

ถึง หมูที่ 5 โดยการกําจัดวัชพืช และตนไม ที่บดบังทัศนวิสัยทั้ง 2 ขางทาง 
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาเปนประจําทุกสิ้นเดือน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดงานสวนสาธารณะ ประเภทรายจายในการปรับปรุงภูมิทัศน ทางสาธารณะ แมน้ํา คู คลอง และ
สวนสาธารณะ ปละ  90,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1.ภูมิทัศน ริมถนนภายในตําบลมวงหมู  หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 5 มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด

สวยงามอยูตลอดเวลา 
2. ลดปญหาการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่ใชเสนทางคมนาคม 
3. ผูที่สัญจรเสนทางดังกลาว มีความประทับใจในสภาพแวดลอมที่มีความเรียบรอย สะอาดสวยงามของ

ตําบลมวงหมู  
---------------------------- 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่ตําบลมวงหมู  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอม ที่ไดรับความสนใจจากผูคนมากที่สุดคือปญหาโลกรอน หรือสภาวะเรือน
กระจก ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี ชีวิตของมนุษยอาทิเกิดความแหงแลง มี
ไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล น้ําทวม อากาศหนาว และหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้นประเทศตาง ๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไข
ภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ 
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง เนื่องจากตนไมมี
คุณสมบัติชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด และกาซอ่ืน ๆ ที่เปนพิษตอรางกายมนุษย  ชวยกรองมลพิษ ผลิต
กาซออกซิเจน ชวยลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส อีกทั้งรากของตนไมยัง
ชวยยึดเกาะปองกันการพังทลายของหนาดิน  
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 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงปจจุบัน มาตรา 67(7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหาร
สวนตําบลมวงหมู ไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสําคัญของสภาวะการณตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน จึงไดจัดทําปลูกตนไมเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนท่ีตําบลมวงหมู  เพ่ือเปนการเพิ่มพ้ืนที่
สีเขียวใหกับพื้นผิวโลก สรางความรมรื่นใหกับชุมชน ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

สาธารณะรวมกัน 

 3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในตําบลมวงหมู 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 

 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย
รอนแกประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 200 ตน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลมวงหมู   อําเภอเมืองสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุร ี
 

6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม 

 6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ ใหจัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกตนไม 
 6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 

 6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่น 

 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 จํานวนเงิน 15,000  บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 

 10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น
ในชุมชน 

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้ง
ไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหา
ใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนนใหผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปน
ขั้นตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความ
ตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรได
ดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพร
ใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลมวงหมู 
 3.2 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 

 3.3 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลมวงหมู 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 

 6.2 จัดอบรมใหความรู หรือมีการศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
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 6.3 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวนเงิน 
50,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
 10.2 มีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 

 10.3 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
----------------------------------- 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ จางงานนักเรียน นักศึกษาชวงปดภาคเรียน  
2. หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่  14  มีนาคม  
2551  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินแจงจังหวัดขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจางนักเรียน 
นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ใชเวลาวางชวงปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน เปน
การสรางรายไดและลดรายจายใหกับผูปกครอง อีกท้ังยังเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับเยาวชน
ภายนอกสถานศึกษาอีกทางหนึ่งดวย และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ตาม (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ 

 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  เล็งเห็นความสําคัญในการสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนการปองกันไมใหเยาวชนยุงเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด และเปนการชวยเหลือ
ผูปกครองในเรื่องของการเพิ่มรายไดลดรายจาย จึงไดจัดทําโครงการจางงานนักเรียน นักศึกษาชวงปดภาคเรียน 
ขึ้น 

3.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางรายไดและเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของผูปกครอง 
2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมในชวงปดภาคเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนและไมยุงเก่ียวกับ

อบายมุขและสิ่งเสพติด 
3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
1. นักเรียน นักศึกษา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  อายุไมต่ํากวา 15  ปบริบูรณ และไม

เกิน 22 ป โดยมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศกึษาตอนตน (จบมัธยมศกึษาปที่ 3) 
 2. จัดกิจกรรมตามโครงการดังนี ้

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
- กิจกรรม สายสัมพันธสูผูสูงอายุ 

  - กิจกรรม ลางสวมรับวันสงกรานต 
   - กิจกรรม Leaning For English  

- กิจกรรม DJ วัยทีน 
- กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมกลองยาว 
- กิจกรรมโครงการมวงหมูรวมใจบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- กิจกรรมวันสงกรานต 
- กิจกรรม จุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย ลดอุบัติเหตุ 
- อบรมใหความรูหลักสูตร โตไปไมโกง หรือหลักสูตรอื่นที่เสริมสรางความตระหนักรูและมีสวน

รวมในการปองกันการทุจริตสําหรับนักเรียนนักศึกษา  
หมายเหต ุกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

6.   วิธีการดําเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 2.  ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม 
 3.  แตงตั้งเจาหนาที่รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดเทอม 
 4.  ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดเทอม / ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
 5.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 5.  สรุปรายงานผลการดําเนินงานตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ชวงเดือน มีนาคม - เมษายน ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณ 
 ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดคาใชสอยประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ คาใชจายในการจางงานหรือจัดกิจกรรมสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาชวงปด
ภาคเรียน จํานวนเงนิ 100,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1.  นักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  หางไกลจากยาเสพติดและพฤติกรรมไมพึงประสงค 
 2.  นักเรียนนักศึกษามีประสบการณในการปฏิบัติงาน  เปนบุคลากรที่มีคุณภาพพรอมที่จะเขา
ปฏิบัติงานเม่ือสําเร็จการศกึษาในอนาคต 
 3.  นักเรียนนักศึกษามีรายได  ลดรายจายของครอบครัว 

---------------------------- 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยทุธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา
ไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
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ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางาน
ในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางาน
ในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และ
มูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 

 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจรติ
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่
เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปน
ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 69 ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 6.2 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.3 ดําเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 6.4 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 

  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลจํานวน 1 มาตรการ 

  - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 90 % 

  - บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 

  - การบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได 

-------------------- 
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1. ชื่อมาตรการ :มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 หนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไม
มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ
สํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชน
ไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 69 ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 59(2) ที่กําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
มาตรา 60 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบล และวรรค 5  นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 60/1 กําหนดใหมีปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายก
องคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไป
ตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสิงหบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสิงหบุร ี

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
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 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ  จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล, นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ, และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

------------------------------- 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวน
ตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 69 ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง 
ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลที่
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบล และพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
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6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียง  หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและใน
การปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการ
จัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไม
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ทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอย
เพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 69 ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน 
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ เพ่ือประโยชนในทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจาง อีกทั้งเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 

 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ครั้ง 
ตอป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่
กําหนด 

 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ 

 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 

 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสขุแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจายอ่ืน 
งบประมาณ 25,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 

  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
มวงหมู จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 75 

  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
-------------------------------------- 

 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องดวยปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ ประชา
ชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต ดําเนิน
การตาง ๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จําเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปน   
การสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศในเวทีการคาโลก 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต จะตอง
จัดทําคูมือสําหรับประชาชน...” โดยมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของ ประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลย
พินิจของเจาหนาที่ เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงได
จัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ ชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช ประกอบคําขอ สถานที่ให
บริการ  
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2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน

ของประเทศ  
4) เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน ตามกระบวนงานที่องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีการดําเนินงาน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สํารวจภารกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 6.2 จัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 
 6.3 ประกาศใหประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการ 
10.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ 
 

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

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
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ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ 

 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบล
มวงหมู 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 

 6.3 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  6.3.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  6.3.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  6.3.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  6.3.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  6.3.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคาํรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
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  6.3.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6.3.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 6.4 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

 6.5 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2562 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนเงิน 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 

 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

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

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผู ใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ
หัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลมวงหมู ผูที่ทํา
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คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูอยางสม่ําเสมอ องคการบริหาร
สวนตําบลมวงหมูจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล 
หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผู เสียสละและทํา
คุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค 
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีคานิยม      
ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู 
 3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมูมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาในการคดัเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 

 6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 

 6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
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 10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ
เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

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

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อให
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่
ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ
ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ นําไปยึดถือและปฏิบัต ิ

 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคกรปฏิบตัิตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
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 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

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

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไม
มีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 
วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิชอบ 
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 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก กอง องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

 10.2 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี

----------------------------------------- 
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลมวงหมู รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูขึ้น 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 

 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
มวงหมู ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลมวงหมู ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของอยางถูกตอง 

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
แถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  จึง
ไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชน
หรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอ
ขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนใน
การชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีก
ทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ในองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 

 “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ในองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 



- 46 - 

 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 

 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที ่

----------------------------------- 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศนูยขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทําการ
ของหนวยงานของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 

โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึง
ไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร 

ใหบริการ เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จํานวน 1 แหง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด 

 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

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

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 

 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 

 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิง่ขึ้น 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท   
ขึ้นไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล 

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 



- 49 - 

 

- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพ้ืนฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล  ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชน
ตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนที่ตางกันเปนสิ่ง
สําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก สื่อสิ่งพิมพ,  สื่อ Social network , ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลอยางถูกตองและโปรงใส 

 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 

 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

 6. เพื่อความสัมพันธที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. เปาหมาย 

 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูใหแกประชาชน
โดยทั่วไปอยางกวางขวาง 

 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 4.2 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน 

 4.3 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล 

 4.4 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
 4.5 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 4.6 รถโฆษณาเคลื่อนที ่
 4.7 ปายประชาสัมพันธ 
 4.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 4.9 จัดทํา spot 

 4.10 เสียงตามสาย 

 4.11 อื่นๆ  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 

 6.2 ดําเนินการประชุม 

 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

 6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล 

 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบปะมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคา
ใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ รายการ คาใชจาย
ในการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร จํานวนเงิน 100,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 

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

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ
บริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนใน
พ้ืนที่ 

4. เปาหมาย 

 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
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5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี ้
 6.1 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 036-551199,036551242 ทางโทรสารหมายเลข 036-551242 

 6.3 ทางเว็บไซต /เว็บเพจ 
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการให
ประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือ
รองทุกขอันมีลักษณะที่เก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไข
ปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ เก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
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 3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ 

 3.3 เพ่ือเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย 

 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที ่

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตํามวงหมู 
 5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง
การเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

 5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค  

 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด และกองชาง องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชน
ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/
รองทุกข 
 9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 

----------------------------- 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลมวงหมูขึ้น  

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลมวงหมูกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. แจงประชาคมทองถ่ินใหมีการประชุม เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมทองถิ่น 

 2. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู บางตําแหนงในปจจุบัน
จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 
ที่กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมุ เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ตามความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

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

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหม
และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงไดจัดกิจกรรมการ 

ประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานผลการดําเนินงาน อีกทางหนึ่งดวย 

4. เปาหมาย 

 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนตัวแทนครัวเรือน
ไมนอยกวารอยละ 5 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 

 5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 

 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 

 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 

 จายจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รายการ คาใชจายในการ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวนเงิน 20,000 บาท/ป 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

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

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ขอ 28 ไดกําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 ดังนั้น เพื่อให เปนไปตามระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือรวมประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมูใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

 2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมวงหมู 

4. เปาหมาย 

 ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูแทนประชาคมทองถ่ิน ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิ และ
พนักงานสวนตําบล 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 

 6.1 แจงประชาคมทองถ่ิน สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น ในการคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 6.3 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาติดตามประเมินผล 

 6.4 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมู หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  
มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

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

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยู
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด 
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอื่นๆ 
ที่เก่ียวของ 

 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบลทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 

 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูจึง
ไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กําหนด 

 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
------------------------------------- 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคมุหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให
ใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือ
ตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีใน
หนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายใน
ที่ด ีควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงาน
นั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไม
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 

 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคบัตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 

 เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 

 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐาน
การควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือ
โครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวย    
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รับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตร ี

 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถปุระสงค 
 3.1 เพ่ือใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 

 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมูรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน   ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



- 63 - 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

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

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ 

 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตตําบลมวงหมู 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  

6. วิธีดําเนินการ 

 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และ
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ 2561-2564 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงนิการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 
------------------------------- 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมี
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ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูดาน
ระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 

 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จํานวน 
14 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลมวงหมูเขารับการอบรม 

 6.2 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 6.3 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ชวงระหวางเดือน มีนาคม- พฤษภาคม พ.ศ. 2561-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

 10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมูมีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

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

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลมวงหมูไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดาน
การปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู จํานวน 10 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณ ี

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 30,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมวงหมู  จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน 

--------------------------------- 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาค

สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตตําบลมวงหมู  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศปายประชาสัมพันธ ภายในตําบล 

 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลมวงหมู 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

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


