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บทนํา

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจรติสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 256๑-2564) ซึ่งผูบริหารไดมีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกทั้งยังแสดงเจตจํานง
ทางการเมอืงของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจรติอยางเปนรูปธรรมแลวนัน้

เพื่อใหการบริหารราชการและการปฏิบัติงานสอดคลองตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งแสดง
ถงึการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ซึ่งผานเกณฑ
มาตรฐานสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหนังสือที่ ปช 0004/ว 0083 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560จึงไดจัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ เพื่อประกอบการรายงานใหผูบริหาร สภาทองถิน่
และประชาชนทราบ รวมทั้งประกอบการรายงานสํานักงาน ป.ป.ช. ทางเว็ปไซต และหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของ ตลอดจนประกอบการนเิทศตดิตามความคบืหนาและผลการดําเนนิงานตามแผนฯ

หากผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีขอบกพรองหรือควร
ปรับปรุงในเรื่องใด ขอไดโปรดแนะนําเพื่อพัฒนาการดําเนนิงานใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลเขาสมงิ
ผูจัดทํา

23 สงิหาคม 2561
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สวนที่ 1



สวนที่ 1
บทนํา

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2)สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม
5)สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1)โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต

2)สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน



3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

4)การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ

5)การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม

7)มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะห
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเปน
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency
International – IT)พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง



3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชนัอยูในระดับสูง

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมี
แนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัย
ทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation)
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะใน
หมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมี
อํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชนัเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัย
ทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไก
หรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3เริ่มจากป
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดงันี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต(พ.ศ. 2559-2561)เพ่ือกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง



3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน
3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

(Good Governance)
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม(people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

4. เปาหมาย
1)ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

5)องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน

5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2)องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต

5)องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน



สวนที่ 2



สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป

(พ.ศ. 2561– 2564)
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย

เหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ข าราชการการเมือ ง
ฝายสภาทองถิ่ นและ
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2)โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (3)โครงการสงเสริม
ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ตามรอย
ธรรมะเพื่อการปฏิบัติงาน
1.1.1 (4)โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน สมาชกิสภา
ผูบริหารและผูนําชุมชน
1.1.1 (5)โครงการสมุดบันทึก
ความดีพนักงานจาง
1.1.2 (1) มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
1.1.2 (2) มาตรการเสริมสราง
ความรูดานการตอตานการทุจริต
1.1.2(3) โครงการเสริมสราง
ความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝง
ทัศนคติในการตอตานการทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู
เร่ือง ผลประโยชนทับซอนแก
บุคลากร
1.1.3 (2) มาตรการจัดทําคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับซอน
1.1.3 (3) กิจกรรมเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกีย่วกับ
“Conflict of Interest”

5,000

10,000

-

-

300,000

-

-

-

10,000

-

-

5,000

10,000

-

-

300,000

-

-

-

10,000

-

-

5,000

10,000

-

-

300,000

-

-

-

10,000

-

-

5,000

10,000

-

-

300,000

-

-

-

10,000

-

-

1.2 การสรางจิตสํานกึ
และความตระหนกัแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

1) โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน
2) โครงการปลูกผักริมร้ัว

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

1.3 การสรางจิตสํานกึ
และความตระหนกัแก
เด็กและเยาวชน

1) โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว
2) โครงการเขาคายพุทธบุตร
3) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

50,000

10,000

10,000

50,000

10,000

10,000

50,000

10,000

10,000

50,000

10,000

มิติที่ 1 รวม 3มาตรการ 2กิจกรรม
11โครงการ

410,000 410,000 410,000 410,000



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- - - -

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดและ
หัวหนาสวนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน
2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
2.2.2 (2) กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการใชจายงบประมาณ
2.2.2 (3) โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง
2.2.3 (1) โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.2.3 (2) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน

-

-

-

-

-

-

45,000

-

-

-

-

-

-

-

45,000

-

-

-

-

-

-

-

45,000

-

-

-

-

-

-

-

45,000

-

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใชอาํนาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

5,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให
เปนที่ประจักษ

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถิ่น (1) กจิกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคล
หนวยงาน องคกรผูทําประโยชน
หรือเขารวมกจิกรรมในทองถิ่น
(2) เชิดชผููถายทอดภูมิปญญา
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
(1) กิจกรรมประกาศเกยีรติคุณ
ผูปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.5มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2 (1)กิจกรรมใหความรวมมือ
กับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพือ่การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิง
2.5.2 (2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2.5.3(1) มาตรการ “แตงต้ังผู
รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน”
2.5.3 (2) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองรองเรียนกรณี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงวาทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติที่ 2 รวม 8 มาตรการ8 กิจกรรม
2 โครงการ

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

3. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน

3.1.1 (1) กิจกรรม“ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) มาตรการรออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร
3.1.1 (3) กิจกรรมเสริมสราง
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.1.2 (1) กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย
3.1.3 (1) มาตรการจัดใหมี
ชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ประชาชน

-

5,000

5,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

5,000

-

-

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

3.2.1 (1) โครงการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นและสงเสริมการมี
สวนรวมจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาตําบล
3.2.1 (2) กิจกรรมดําเนินงาน
ศูนยรับเร่ืองราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.2.2 (1) โครงการ อบต.เขาสมิง
เคล่ือนที่ (ประชุมสัญจร)

20,000

-

5,000

20,000

-

5,000

20,000

-

5,000

20,000

-

5,000



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3.2.3 (1) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม

- - - -

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3.3.1 (1) โครงการจัดประชุม
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร/แผน
สุขภาพชุมชนตําบลเขาสมิง
3.3.2 (1) มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
3.3.3 (1)มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

มิติที่ 3 รวม 5มาตรการ 4 กจิกรรม
3 โครงการ

45,000 40,000 40,000 40,000

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับ ปรงุกลไก
ในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิน่

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะ-
กรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป
4.1.1 (2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได

4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุตงต้ัง การ
โอน ยาย
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจ-
สอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3 การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น

4.3.1 (1) โครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น
4.3.1 (2) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

10,000

50,000

10,000

50,000

10,000

50,000

10,000

50,000



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

ทองถิ่น
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏบิัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชันโดยภาคประชาชน
4.4.1 (2) มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ 7 กจิกรรม
3โครงการ

70,000 70,000 70,000 70,000



สวนที่ 3



สวนที่ 3
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล เปนหลักสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ
ตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกร
ไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศ
ไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ใน
สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพอง
ตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาล
หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูก
จิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวม
ของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปน
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความ
หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนํา
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงาน
ท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป



3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวติได
4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เปาหมาย
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ

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

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได

อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการท่ี 2



1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก

ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ”ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี 4
การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึง
การสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงจัดทําโครงการเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีคุณธรรมจริยธรรม

เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ

3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน

3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดขีององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ท้ังจากพระสงฆ และวิทยากรโดยคณะ

ผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน

และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ



ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณในการดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชวีิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน

การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

โครงการท่ี 3

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ตามรอยธรรมะเพื่อการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไร
อุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือ
เจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูง
แลว สําหรับพุทธศาสนิกชน การเขาวัดปฏิบัติธรรมตามรอยพระพุทธศาสนายอมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใน
การปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการ
ปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดโครงการสงเสริมปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ตามรอยธรรมะเพ่ือ
การปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
และพนักงานจางมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข

3. วัตถุประสงค



2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน

รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน
2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย

สุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. ระยะเวลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ หรือจัดปฏิบัติธรรม

(สวดมนตทําวัตรเชา) ในทุกวันพระ ท้ังในภาพรวมหนวยงานหรือตามความสะดวกของบุคลากรซึ่งอาจเปนวัด
ใกลบาน โดยอาจมีการบันทึกหรือแสดงใหเห็นผลของกิจกรรม

6.4 มีการติดตาม รายงานและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานโครงการตอไป
8. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน
10.2 บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

ไดอยางเปนประโยชนและสรางสรรค
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริตและเจตคติท่ีดีตอการทํางาน

ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและตอประชาชนผูขอรับบริการ

โครงการท่ี 4



1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิงและผูนําชุมขน

2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม

เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละ
ประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมได
คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอันถูกตองดีงาม ท้ังกาย
วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจํา
ใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกร
นั้นๆ

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา และพนักงานจาง รวมถึงผูนําชุมชนซึ่งจะตองมีการ
ประสานงานในการปฏิบัติงานรวมกันตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม เอ้ือตอการใหบริการท่ีดีแก
ประชาชน กอใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการองคกรและเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร สมาชกิสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและผูนําชุมชนข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน
3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน

4. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง และผูนําชุมชน

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

และผูนําชุมชนโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรม
และมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณในการดําเนินการ



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 300,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัดและตองไดรับผลกาประเมินไมต่ํากวารอยละ 70
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการ

ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรมเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน

โครงการท่ี 5

1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดบันทึกความดีพนักงานจาง

2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน
การอางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไป
ได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน
หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุด
บันทึกความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร
เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานท่ี

ไดรับมอบหมาย

4. เปาหมาย
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. ระยะเวลา



ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
6. วิธีดําเนินการ

6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดบันทึกความดี โดยบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ประจําทุกวันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร

6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป

7. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ

8. สถานท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม

2. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิง พ.ศ. 2551 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางกําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอง
ยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ี
ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบ



ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวน
จากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25
ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปน
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้ึน เพ่ือให
บุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชน
ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางท่ัวไป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร

ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ

2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เปดเผยเปน
การท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

7. ระยะเวลาดําเนินการ



ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเสรมิสรางความรูดานการตอตานการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสู

การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงจึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจาง

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานจาง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ



1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูก
จิตสํานึก

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร

โครงการท่ี 3

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติในการตอตานการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิต
ท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละ
ทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชน
และประเทศชาติ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกร
เพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยาง
จริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของ
สังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มี
ความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม
กระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการดวย

ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต
และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตข้ึน



3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

3. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
สวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

4. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง
ใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปน
พลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี รูจัก
การให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน

4. กลุมเปาหมาย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

6. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท

7. วิธีการดําเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของเจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝาย

สภาทองถ่ิน และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน
7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรม

ท่ีดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย

8. สถานท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 และไดรับความรู ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 75



1.1.3สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร

2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม)
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรปูแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ
ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ี
ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลเขาสมิง เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมให
เกิดผลประโยชนทับซอน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีจิตสํานึก

คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด

4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง



6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน

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

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน

2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ

ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ
ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย



เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
การปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอน
ของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให
เกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปน
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา

การทุจริตคอรรัปชัน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน



โครงการท่ี 3

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ “Conflict of Interest”

2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว
เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลาย
ปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะ
เขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ
ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิง
โครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและ
คานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดกําหนดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
“Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงาน
เจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest ใหแกบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลเขาสมิง
3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร

4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู



2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ท่ี

ทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้นประเทศตางๆ ท่ัว
โลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะ
โลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ
ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงได
จัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลเขาสมิง” เพ่ือใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
พ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพ่ือใหเกิดความรมรื่นแก
ชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน



3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบลเขาสมิง

3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลเขาสมิง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ

ประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียม

สถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม หรือขอรับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชํากลาไมเพ่ือใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน

และประชาชนในทองถ่ิน พรอมท้ังดแูลรักษาและติดตามผล

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม

รื่นในชุมชน

โครงการท่ี 2



1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการ

รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาล
ตองเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคาและพาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษ
เหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน
คือการใหสขุศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มี
ประโยชนแตกระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูก
ผักดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดตั้งโครงการนี้ข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง
3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก

การใชสารเคมีสงเคราะหใดๆ
3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชนท่ัวไป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ข้ันเตรียมการ

- มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสาน
- รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ
- บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน

6.2 ข้ันปฏิบัติ
- รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและ

ดูแลผักอินทรีย เพ่ือใหสมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก
- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน
- จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม

6.3 ข้ันประเมินผล
- การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว



- มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการ
บริโภค (จํานวนครัวเรือน คิดเปนรอยละ)

- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน
- ข้ันปรับปรุงและพัฒนา
- มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และ

หาแนวทางแกไขรวมกัน
- สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย
10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวน
ใหญยึดติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชน
สวนหนึ่งเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือ
สถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถ
เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เม่ือเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหา
ตางๆ ก็จะลดลง

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและ



โรงเรียนในเขตตําบลเขาสมิงโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ให
เปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน
ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายา
เสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิด

ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ
3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ครู อาจารย

คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก



10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค
10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง
10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย
10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลก

ตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหา
ดวยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของ
ชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนให
เด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และ
สงเสริมใหเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต
จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปน
เหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา
เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรู
และศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมะสม ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทําโครงการ “เขา
คายพุทธบุตรโรงเรียนบานดงกลาง” ซึ่งเปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึก
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะใน
การดําเนินชีวิต เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนําหลักคําสอน ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

3. วัตถุประสงค



3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต
และนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ
ปญญา เปนแบบอยางท่ีดีในสังคม

3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและ
เหมาะสม

3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง

4. เปาหมาย
เด็กนักเรียนโรงเรียนบานดงกลาง

5. สถานท่ีดําเนินการ
โรงเรียนบานดงกลาง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

7. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง รวมกับโรงเรียนบานดงกลาง

8. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารอื/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป

9. งบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 50,000 บาท

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม

ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยาง

ท่ีดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง

ครอบครัว และสังคม

โครงการท่ี 3



1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้น
จึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและ
เยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยู
รวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม
ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึง
ไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลเขาสมิง (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็น
คุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และ
เห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบล
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันได
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน

และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

4. เปาหมาย
เชิงปริมาณเด็กและเยาวชนตําบลเขาสมิง จํานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ



เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ

6. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

7. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000บาท

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

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”

2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3

ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ



ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา
ไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป

3. วัตถุประสงค



เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ปจํานวน 1 ฉบับ

10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ



2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล

2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เปนบุคลากร

ท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลและประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราด
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6. วิธีดําเนินการ



6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราดฯ

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล

10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา90%
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาท่ีได

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดและหัวหนาสวนราชการ

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับ
ฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา



หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
คุมคา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ

หัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายก
นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ และปลัด
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 แจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

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

8. งบประมาณดําเนินการ



ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 3 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

โครงการท่ี 3

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลงวันท่ี 24เดือนตุลาคมพ.ศ. 2545กําหนดใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

3. วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวน
ตําบลเขาสมิง ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ



6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเขา
สมิง โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และผูท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี
เปนเลขานุการ

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
เขาสมิง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนด
ไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลลงวันท่ี 24เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม ของทุกป

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง



3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือท่ีเก่ียวของ
3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แผนงาน ประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การท่ีเก่ียวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ



5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง

ความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

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

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
10.2 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.3 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

โครงการท่ี 3

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะ
ไดรับประกอบกัน



ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ี

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสมัพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง



10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซื้อจัดจางท้ังหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2.2.3สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน

ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัด
จาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินท้ังตําบล ใน
พ้ืนท่ี 47.29 ตารางกิโลเมตร นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการไมอาจทราบวาภารกิจท่ี
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การ
ใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ



3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน

3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลเขาสมิง จํานวน 1 ครั้ง ตอป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 45,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ฉบับ

10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน



โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา

เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดย
ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดย
ความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได

ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี

ความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ

ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดให

มีกลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ
6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ
6.5 จัดใหมีปายภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ เปนตน

7. ระยะเวลาดําเนินการ



ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมไดเบิกจายงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน

กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง



3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู

มาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตําบลเขาสมิงและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปจํานวน 5,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได



10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรเพ่ือเปน
การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและ
ทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. เปาหมาย

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมายคณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลเขาสมิง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวน

ราชการทุกสวนท่ีไดรับมอบหมายทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ



ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สวนราชการทุกสวน
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก

ถึงความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวนัเฉลิมพระชนม-
พรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปนวันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือใหผูใหผูหญิง
ไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม
และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองคการ
บริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ
การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบ
ประกาศเกียรตคุิณแกสตรีดเีดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม
2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนท่ี

เปนประโยชนตอสังคม ใหมีความภาคภูมิใจมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป



4. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีตําบลเขาสมิงทราบท่ัวกัน เพ่ือใหแตละ

ชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากแต
ละชุมชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ

6.5 จัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล ปละ 1 ครั้ง

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอย

กวารอยละ 80
10.2 ผลลัพธ
- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น

โครงการท่ี 1



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคล หนวยงาน องคกรผูทําประโยชนหรือเขารวม
กิจกรรมในทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ

ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลเขาสมิงผูท่ีทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอยางสมํ่าเสมอ องคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิงจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแก
บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทํา
คุณประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัด
กิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิง
3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม
3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิงมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ

คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ



ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน

กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีคานิยม ยกยอง เชิดชู

และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูผูถายทอดภูมิปญญา

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม

ตามท่ีไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก
เยาวชนและองคกรท่ีไดสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําและถายทอด
ภูมิปญญาในการสงเสริม สนับสนุนและอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูผูถายทอดภูมิปญญา เพ่ือใหผูท่ีไดรับคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับการประกาศเชิดชูเกียรติในโอกาสวันสําคัญตางๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติตนเปนผูมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือสังคมและเปนแบบอยางท่ีดีตอบุคคลอ่ืนในชุมชน

3. วัตถุประสงค
เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญาในการสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร

องคความรูแกคนรุนหลัง ตลอดจนเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางของชุมชน

4. สถานท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญา
5.2 ประสานกํานัน ผูใหญบานและสมาชิกสภาฯ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู

ถายทอดภูมิปญญาในการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
5.3 จัดทําเอกสารผูถายทอดภูมิปญญาดานตางๆ อาทิ การจักสาน เพลง-ดนตรีพ้ืนบาน เปนตน
5.4 ดําเนินกิจกรรมประกาศเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญา พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือ

รายงานผูบริหารและเผยแพรประชาสัมพันธ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564



7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ผลลัพธ
ผูไดรับการเชิดชูเกียรติผูถายทอดภูมิปญญา ไดรับความภาคภูมิใจ และมีขวัญ กําลังใจในการดําเนินชีวิต

และเปนแบบอยางท่ีดใีนชุมชน

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเกียติคุณผูปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดํารัส

ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใช
สอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากร
จากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทํา
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัย
จากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช
บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก อีกท้ังประชาชนตําบลเขาสมิงสวนใหญเปนเกษตรกร
การปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตและการใชจายลงได
รวมถึงผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี เกษตรกรดังกลาวจึงสมควรไดรับการยกยองและเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติตน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูแกเพ่ือนเกษตรกรหรือบุคคลอ่ืนได จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน

3. วัตถุประสงค
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางของความสําเร็จในการ

นอมนําแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเปนขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตตอไป

4. สถานท่ีดําเนินการ



องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาบุคคลผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติพรอมจัดประชุม

คณะทํางานเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติและพิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลตามท่ีกําหนด
5.2 ดําเนินมอบประกาศนียบัตรแกผูไดรับการคัดเลือก พรอมท้ังเผยแพรประวัติของผูไดรับคัดเลือก

และแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีประสบความสําเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานและสนับสนุนประชาสัมพันธแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให

เปนท่ีรูจักแพรหลาย รวมท้ังสงเสริมประชาชนท่ัวไปใหนอมนําปฏิบัติตอไป

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ผลลัพธ
ประชาชนหรือเกษตรกรผูปฏิบัติตนตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับความภาคภูมิใจ

และมีขวัญ กําลังใจในการดําเนินชีวิตและเปนแบบอยางท่ีดีตอบุคคลอ่ืนในสังคมตอไป

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนว



รวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ี

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการ



ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลด
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,อําเภอ) เนื่องจากองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง ไมมีบุคลากรผูทําหนาท่ีตรวจสอบภายในของหนวยงาน

การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลังมีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว
แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
ใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548

กรณีหากตรวจสอบพบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัยโดยฝายนิติการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด
เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการเพ่ือความโปรงใส และปองกัน
การทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี และปฏิบัติตาม

ขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ



9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”

2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจากหนวยงาน

ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน



- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน
LPA จังหวัด

- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”

2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง

ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงรวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงข้ึน
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน

5. พื้นท่ีดําเนินการ



องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิงใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ

บริหารสวนตําบลเขาสมิงตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของหนวยงาน วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”

2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนีอ้งคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดจัดทํามาตรการ



การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิงวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝา
ระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจและ

ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม

4. เปาหมาย
“เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ีโดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความ
ม่ันใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวช้ีวัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ



ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”

2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร”
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึง
ไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงโดยมีงานศูนยบริการ
ขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขา
ตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง
3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจํานวน 1 แหง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี



กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด

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

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

โครงการท่ี 2

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง”

2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว

วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล
ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได

3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงวาดวยขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงข้ึน

2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล



4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา

ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ

ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงณ สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

โครงการท่ี 3
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเสริมสรางความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. หลักการและเหตุผล

คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ



เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน

การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็ว
จากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความโปรงใสในการทํางาน
มากยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สราง
เครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูเขารวมอบรม จํานวน 50 คน
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 14 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 36 คน)
ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย

2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดงายและสะดวกมากข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก
- แผนพัฒนาทองถ่ิน
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง



- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ จัดใหมีชองทางเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media)หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดงายและสะดวกมากข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย
3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย



4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพ วารสาร หรือวิทยุทองถ่ิน
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและสงเสริมการมีสวนรวมจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ



ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน
ของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน เพ่ือ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดใหมีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแมบทชุมชนข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสีป่ขององคการบริหารสวนตําบล
3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 9 ชุมชน ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลเขาสมิง สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ



ตามการประชุมประจําเดือนแตละหมูบาน ชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เพ่ือรวมจัดเวทีประชุม
ประชาคม และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 9 ชุมชน

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 20,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : กจิกรรมดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย

ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี

4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได

เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ



ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได

5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเคลื่อนท่ี (ประชุมสัญจร)

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย

ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วลดภาระของประชาชนและรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนเปนสําคัญ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิง
รุก จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเคลื่อนท่ี เพ่ือรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และรับฟง
ความเห็นและความตองการของประชาชนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดาน
ใดบางเพ่ือตรงความตองการมากท่ีสุดการใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีเพ่ืออํานวยความ
สะดวกและลดภาระการเดินทาง รวมท้ังประสานหนวยงานจังหวัดรวมใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ



3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ

นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหาร

สวนตําบล ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี

4. เปาหมาย/ผลลัพธ
รับฟงความคิดเห็น เรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน ออกใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงท้ัง 9 ชุมชน
6. วิธีดําเนินการ

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือนํางานในหนาท่ีออกใหบริการแกประชาชน รวมท้ังรับฟง

ความคิดเห็นและเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลาในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี
5. ประสานงานกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 5,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ไดรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ

นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 ประชาชนไดรับความสะดวกโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
3.3สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม



2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการให
ประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราว
หรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือ
แกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ
3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี

4. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลเขาสมิง

5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา

สั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง



9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข

9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : ประชุมจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร/แผนสุขภาพชุมชนตําบลเขาสมิง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 และประกาศฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยมีแนวคิดลดบทบาทของรัฐสวนกลางในการ
ดําเนินการเอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนมากข้ึน

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส ตรวจสอบไดและ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน โดยเฉพาะการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร หรือแผน
สุขภาพชุมชน เพ่ือการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมท่ีดีของประชาชน ตามความ
ตองการของประชาชนเพ่ือตอบสนองความตองการ และปญหาดานสาธารณสุขของประชาชนตามบริบทพ้ืนท่ี
และสภาพสังคมของชุมชนอยางแทจริง

3. วัตถุประสงค
เพ่ือใหไดแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร/แผนสุขภาพชุมชน จากความตองการของประชาชนอยางแทจริง

ในการพัฒนาดานสุขภาพอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

4. เปาหมาย
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ เยาวชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป

5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลเขาสมิง
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน ประชุมวางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ีประชุมจัดทําแผนท่ีทางเดิน

ยุทธศาสตร หรือแผนสุขภาพชุมชน
5.3 ประชาสัมพันธกลุมเปาหมาย เชิญวิทยากร
5.4 จัดซื้อจัดจางท่ีเก่ียวของในการดําเนินโครงการ
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด พรอมท้ังสรุปผลรายงานคณะกรรมการกองทุนฯ

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561– 2564)



7. งบประมาณ
10,000 บาท

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ไดแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร/แผนสุขภาพชุมชน จากความตองการของประชาชนอยางแทจริงในการ

พัฒนาดานสุขภาพอนามัย สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยท่ีผูเขารวมประชุมเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริหารงานแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน

ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

3. วัตถุประสงค
เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิงอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง

4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 9 หมูบาน

5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล

เขาสมิงอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564



7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง

3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

โครงการท่ี 1

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดจัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง

3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

4. เปาหมาย/ผลผลิต



คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง(ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11
ก.พ. 2558) ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย
แลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน
6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ

บริหารสวนตําบลเขาสมิงพรอมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป

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

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา



มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยงัเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. พ.ศ. 2544
3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของ
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ

ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ



6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 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 เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยดั
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : จัดทํารายงานการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดมี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป

3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหผูบริหารทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล ตามกําหนด

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ



สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

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
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน

ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให
ใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือ
ตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีใน
หนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ี



ดีควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงาน
นั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนนิงานไม
สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน

3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน

4. เปาหมาย
เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค

5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

ผูบริหารทราบ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

8. งบประมาณดําเนินการ



ไมใชงบประมาณ

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(รอยละ 80 ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกบัการบรรจุ แตงตั้ง
โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง

มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม



3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราด

6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง

ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบ
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน

วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ

ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน



- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด)

การเลื่อนข้ันเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม

- นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน

7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวช้ีวัด
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ

โครงการท่ี 1



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงอําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณและดําเนินการอยางตอเนื่อง

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ



10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย
เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ี
ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดกําหนดกิจกรรมเพ่ือให การรับ-จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

4. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน

ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

9. ตัวช้ีวัด



มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน

10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ-จายเงินทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับ

จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการ
ปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ

บริหารสวนตําบลเขาสมิง
3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงให

เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา

4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง



6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : การอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมี



ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ

ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการ
อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเขารับการอบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนินการ



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดาน
การปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอ
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี
3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย
3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต



สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงและหนวยงานท่ีจดัฝกอบรม

6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ

หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 50,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

11. ตัวช้ีวัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดรับการฝกอบรมรอยละ 80

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบรหิารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

โครงการท่ี 1



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน

4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง

โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร



10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย

องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับ
ฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ
เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี

สวนรวมในการทํางาน
3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ

เชน แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน แตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ฯลฯ

6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ี
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ



ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ผลลัพธ
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวมหาก
ใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัป
ชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล

3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน



7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณดําเนนิการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน

ได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน

ระดับองคการบริหารสวนตําบล

โครงการท่ี 2
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสราง
จิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงมีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปใน
การรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกัน
พัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน
โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงในการรวมคิด
รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง

3. วัตถุประสงค



1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

เขาสมิงเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. สถานท่ีดําเนินการ
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง

โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลเขาสมิงในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต

4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงกับบุคคล องคกร สวน

ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

โครงการท่ี 1
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต



2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนท่ัวไป และในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธในเขตพ้ืนท่ีตําบลเขาสมิง
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรือ่งรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564

8. งบประมาณดําเนินการ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 10,000บาท

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข


