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คํานํา 

 

 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ได,จัดทําข้ึนภายใต,ยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
โดยได,กําหนดกรอบแนวทางและโครงการเพ่ือให,การดําเนินงานด,านการป�องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การป�องการการทุจริตเป=นเสมือนการสร,างภูมิคุ,มกันสําหรับการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
ให,ได,ทํางานให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชนในตําบลสวนหม%อนและไม%ทําให,ประชาชนในตําบลสวนหม%อนเกิด
ความคลางแคลงใจในการทํางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน อีกท้ังยังใช,เป=นกลไกสําคัญในการป�องกัน
ไม%ให,มีการใช,อํานาจหน,าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบ 

 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน หวังเป=นอย%างยิ่งว%าแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนี้ จะเป=นส%วนหนึ่งท่ีช%วยให,การป�องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศไทยบรรลุเป�าหมายตามยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ท่ีกําหนดไว,ว%า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต” และเป=นการปฏิบัติตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติ
(ป.ป.ช.) 

 

     องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
     พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              สารบัญ 

หน,า 

ส"วนที่ 1 บทนํา 
             องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 การวิเคราะห"ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค"กร                                     ๑-๒   
 หลักการและเหตุผล (สภาพปWญหาการทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน)          ๒-๓ 
 วัตถุประสงค"ของการจัดทําแผน                                                                 ๓ 
 เป�าหมาย                                                                                           ๓ 
 ประโยชน"ของการจัดทําแผน                                                                     ๔ 

ส"วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต                                                            ๕-๑๑ 
           องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 4 ป�  
 (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)                                                                       
 แยกตาม 4 มิติ                                                        

ส"วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                      ๑๒-๑๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

                                               ส"วนที่ 1  
                                               บทนํา 

 
การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค�กร 
 การวิเคราะห"ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน มีวัตถุประสงค"เพ่ือต,องการบ%งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู%ในองค"กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หน%วยงานท่ีอาจเก่ียวข,องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว%าการควบคุมและการป�องกันการทุจริตท่ีมีอยู%ใน
ปWจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม% 
 การทุจริตในระดับท,องถ่ิน พบว%า ปWจจัยท่ีมีผลต%อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท,องถ่ิน ได,แก% การ
กระจายอํานาจลงสู%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน แม,ว%าโดยหลักการแล,วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค"สําคัญ
เพ่ือให,บริการต%าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต%อความต,องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต%ในทาง
ปฏิบัติทําให,แนวโน,มของการทุจริตในท,องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช%นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส%วนขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน จําแนกเป=น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด,านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ,าง และการเงินการคลัง ส%วนใหญ%เกิดจากการ
ละเลยขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๒) สภาพหรือปWญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช%องว%างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปWญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู,ความเข,าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปWญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปWญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส%วนต%าง ๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปWญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท,องถ่ิน 
     สาเหตุและปWจจัยท่ีนําไปสู%การทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินสามารถสรุปเป=นประเด็นได, ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แม,ว%าในปWจจุบันมีหน%วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแต%
พบว%ายังคงมีช%องว%างท่ีทําให,เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล%าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช,กฎหมายท่ีไม%เข,มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม%รัดกุม และอํานาจหน,าท่ีโดยเฉพาะข,าราชการระดับสูงก็เป=นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให,เกิดการ
ทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป=นท่ียอมรับว%าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ%งเน,นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให,คนใน
ปWจจุบันมุ%งเน,นท่ีการสร,างความร่ํารวย ด,วยเหตุนี้จึงเป=นแรงจูงใจให,เจ,าหน,าท่ีมีแนวโน,มท่ีจะมีพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร%งใส การทุจริตในปWจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ,อนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให,การทุจริตกลายเป=นความชอบธรรมในสายตาของประชนชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร%งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป=นการยากท่ีจะเข,าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล%านี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได,แก% การจัดซ้ือ จัดจ,าง เป=นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข,องเป=นห%วงโซ%ผลประโยชน"ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให,สินบนแก%เจ,าหน,าท่ีเพ่ือให,
ตนเองได,รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได,แก% การผูกขาดในโครงการ
ก%อสร,างและโครงการพ้ืนฐานภาครัฐ 
 ๕) การได,รับค%าตอบแทนท่ีไม%เหมาะสม รายได,ไม%เพียงพอต%อรายจ%าย ความยากจนถือเป=นปWจจัยหนึ่งท่ีทําให,
ข,าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต,องการท่ีจะมีสภาพความเป=นอยู%ท่ีดีข้ึน ทําให,เจ,าหน,าท่ีต,องแสวงหา                                      
ช%องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได,พิเศษ” ให,กับตนเองและครอบครัว 
 
                                   
 
 



                                                        
                                                          ๒ 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย"สุจริตเป=นคุณธรรมท่ีได,รับการเน,นเป=นพิเศษ
ถือว%าเป=นเครื่องวัดความดีของคน แต%ในปWจจุบัน พบว%า คนมีความละอายต%อบาปและเกรงกลัวบาปน,อยลง และมี
ความเห็นแก%ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต%ประโยชน"ส%วนตนเป=นท่ีตั้งมากกว%าท่ีจะยึดประโยชน"ส%วนรวม 
 ๗) มีค%านิยมท่ีผิด ปWจจุบันค%านิยมของสังคมได,เปลี่ยนจากยกย%องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย"สุจริตเป=นยกย%อง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเป=นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน%งหน,าท่ีการงานสูง ด,วยเหตุนี้ ผู,ท่ีมีค%านิยมท่ีผิดเห็นว%าการ
ทุจริตเป=นวิถีชีวิต เป=นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป=นคนเซ%อ เห็นคนโกงเป=นคนฉลาด ย%อมจะทําการทุจริตฉ,อ
ราษฎร"บังหลวง โดยไม%มีความละอายต%อบุญและบาป และไม%เกรงกลัวต%อกฎหมายของบ,านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล 

 ปWจจุบันปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันในประเทศไทยถือเป=นปWญหาเรื้อรังท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ,อนมากยิ่งข้ึนและส%งผลกระทบในวงกว,าง โดยเฉพาะอย%างยิ่งต%อความม่ันคงของชาติ เป=นปWญหาระดับต,น ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด,านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส%วนในสังคมไทย ไม%ว%า
จะเป=นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว%าเป=นองค"กร
ท่ีเอ้ือต%อการทุจริตคอร"รัปชันและมักจะปรากฏข%าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู%เสมอ ซ่ึงได,
ส%งผลสะเทือนต%อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต%อระบบการปกครองส%วนท,องถ่ินอย%างยิ่ง ส%งผลให,
ภาพลักษณ"ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร"รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล,องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ"
คอร"รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซ่ึงเป=นเครื่องมือท่ีใช,ประเมินการทุจริตคอร"รัปชันท่ัวโลกท่ีจัด
โดยองค"กรเพ่ือความโปร%งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว%า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว%างป� ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู%ท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป� ๒๕๕๘ อยู%อันดับท่ี ๗๖ จาก 
๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป=นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร"และประเทศมาเลเซีย และ
ล%าสุดพบว%าผลคะแนนของประเทศไทยป� ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป� ๒๕๕๘ ได,ลํากับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ 
ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท,อนให,เห็นว%าประเทศไทย เป=นประเทศท่ีมีปWญหาคอร"รัปชันอยู%ในระดับสูง 

 แม,ว%าในช%วงระยะท่ีผ%านมา ประเทศไทยได,แสดงให,เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป�องกันการ
ทุจริตไม%ว%าจะเป=น การเป=นประเทศภาคีภายใต,อนุสัญญาสหประชาชาติว%าด,วยการต%อต,านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค"กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย%างยิ่งคณะกรรมการป�องกันปราบปรามการทุจริตแห%งชาติได,จัดทํายุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล,ว ๓ ฉบับ แต%ปWญหาการทุจริตในประเทศไทยไม%ได,มีแนวโน,มท่ีจะลดน,อยถอยลง สาเหตุ
ท่ีทําให,การทุจริตเป=นปWญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด,วยปWจจัยทางด,านพ้ืนฐานโครงสร,างสังคม ซ่ึงเป=นสังคม
ท่ีตั้งอยู%บนพ้ืนฐานความสัมพันธ"แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ"ท่ีทําให,
สังคมไทยยึดติดกับการช%วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู%ญาติพ่ีน,องและพวกพ,อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย%องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส%วนมองว%าการทุจริตคอร"รัปชันเป=นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได, ซ่ึงนับได,ว%าเป=นปWญหาท่ีฝWงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต%อดีตหรือกล%าวได,ว%าเป=นส%วนหนึ่งของค%านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล,ว ผนวกกับปWจจัยทางด,านการทํางานท่ีไม%ได,บูรณาการความร%วมมือของทุกภาคส%วนไว,ด,วยกัน 
จึงส%งผลให,การทํางานของกลไกหรือความพยานยามท่ีได,กล%าวข,างต,นไม%สามารถทําได,อย%างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข,มแข็ง 
 ปWจจุบันยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช,อยู%เป=นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป� พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงป� พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ%งสู%การเป=นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป=นสังคมมิติใหม%ท่ี 
ประชาชนไม%เพิกเฉยต%อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได,รับความร%วมมือจากฝrายการเมือง หน%วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ"รักษาผลประโยชน"ของชาติและประชาชนเพ่ือให,ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด,าน
ความโปร%งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน" “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต”    
มีเป�าหมายหลักเพ่ือให,ประเทศไทยได,รับการประเมินดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 



 
                                                            ๓ 
 
 CPI) ไม%น,อยกว%าร,อยละ ๕๐ ในป� พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได,นั้น การบริหารงานภาครัฐต,องมี 
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ,าหน,าทีของรัฐและประชาชนต,องมีพฤติกรรมแตกต%างจากท่ีเป=นอยู%ในปWจจุบัน ไม%ใช,
ตําแหน%งหน,าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได,กําหนดยุทธศาสตร"การดําเนินงานหลักออกเป=น ๖ ยุทธศาสตร" 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๑ สร,างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๔ พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินการขับเคลื่อนด,านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป=นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป=นไปตามเจตนารมณ"ของยุทธศาสตร"ว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจึงได,ตระหนักและให,ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร%งใส สร,างค%านิยม วัฒนธรรมสุจริตให,เกิดในสังคมอย%างยั่งยืน จึงได,ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการ
ทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด,านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตผ%านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต%าง ๆ ท่ีเป=นรูปธรรมอย%างชัดเจน อันจะนําไปสู%การปฏิบัติอย%างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค"และ
เป�าหมายของการป�องกันและปราบปรามการทุจริตอย%างแท,จริง 

วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน"ของสาธารณะของข,าราชการฝrายการเมือง ข,าราชการ
ฝrายบริหาร บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรวมถึงประชาชนในท,องถ่ิน 
 ๓) เพ่ือให,การบริหารราชการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นไปตามหลักบริหารกิจการบ,านเมือง 
(Good Governance) 
 ๔) เพ่ือส%งเสริมบทบาทการมีส%วนร%วม (people s participation) และตรวจสอบ (people s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน 

เป�าหมาย 
 ๑) ข,าราชการฝrายการเมือง ข,าราชการฝrายบริหาร บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท,องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน,าท่ีราชการให,บังเกิดประโยชน"สุขแก%ประชาชน
ท,องถ่ินปราศจากการก%อให,เกิดข,อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห%งผลประโยชน"
และแสวงหาประโยชน"โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป�องกันปWญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ข,าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให,สาธารณะและภาคประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีมี
เข,มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ%วงดุลการใช,อํานาจอย%างเหมาะสม 
 ๕) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป=นท่ียอมรับจากทุกภาคส%วน 



                                            

                                                     ๔ 

ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
 ๑) ข,าราชการฝrายการเมือง ข,าราชการฝrายบริหาร บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท,องถ่ินมีจิตสํานึกรักท,องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร,างค%านิยม และอุดมการณ"ในการต%อต,าน
การทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝWงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต"ใช,ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินสามารถบริหารราชการเป=นไปตามหลักบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร%งใส เป=นธรรมและตรวจสอบได, 
 ๓) ภาคประชาชนมีส%วนร%วมต้ังแต%ร%วมคิด ร%วมทํา ร%วมตัดสินใจรวมถึงร%วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท,องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร,างเครือข%ายภาคประชาชนท่ีมีความเข,มแข็งในการเฝ�าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค"กรท่ีมีความเข,มแข็งในการเฝ�าระวังการทุจริต 
 ๕) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป=นท่ียอมรับจากทุกภาคส%วนให,เป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินต,นแบบ ด,านการ
ป�องกันการทุจริต อันจะส%งผลให,ประชาชนในท,องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให,ความร%วมมือกันเป=นเครือข%ายในการ
เฝ�าระวังการทุจริตท่ีเข,มแข็งอย%างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                 ๕ 

 
ส"วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป8 
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

ชื่อหน%วยงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร@าง
สังคมที่ไม"ทน
ต"อการทุจริต 
 

1.1 การสร,างจิต 
สํานึกและความตระ 
หนักแก%บุคลากร 
ท้ังข,าราชการการ 
เมืองฝrายบริหาร 
ข,าราชการการ 
เมืองฝrายสภาท,องถิ่น 
และฝrายประจําของ 
อบต.สวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหาร 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๑ (๒) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
๑.๑.๑ (๓) โครงการฝvกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก%
ผู,บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของ อบต.สวนหม%อน
ในการป�องกันการทุจริต 
๑.๑.๒. (๑) มาตรการ 
“ส%งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ อบต.
สวนหม%อน 
๑.๑.๒ (๒) โครงการเสริมสร,าง
ความซ้ือสัตย" สุจริต และ
ปลูกฝWงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดี
ในการต%อต,านการทุจริต 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให,ความรู, 
เร่ือง ผลประโยชน"ทับซ,อนให, 
กับบุคลากรของ อบต.สวน
หม%อน 
๑.๑.๓ (๒)  มาตรการ “จัดทํา
คู%มือการป�องกันผลผลประ 
โยชน"ทับซ,อน” 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
 
      - 
 
 
 
 
 ๕๐๐,๐๐๐  
 
 
 
       - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
   - 
 
 
    - 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
       - 
 
 
 
 
    ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
        - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
     - 
 
 
      - 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
      - 
 
 
 
 
 ๕๐๐,๐๐๐      
 
 
 
      - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
        - 
 
 
        - 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
- 
 
 
 
 

   ๕๐๐,๐๐๐   
 
 
 
       - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
       - 
 
 
      - 

 

 1.2 การสร,าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก%
ประชาชนทุกภาค
ส%วนในเขต อบต.
สวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ปลูกต,นไม,เพื่อเพิ่มท่ีสีเขียว 
ลดภาวะโลกร,อนในเขต อบต.
สวนหม%อน 
๒) โครงการเสริม อนุรักษ"ฟyzนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล,อม แหล%งท%องเท่ียว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน"ใน
ชุมชน 
๓) โครงการปลูกผักริมร้ัว 
๔) โครงการสร,างอาชีพ สร,าง
รายได, ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                  ๖ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑.๓ การสร,าง

จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก%เด็กและ
เยาวชนในเขต อบต.
สวนหม%อน 
 

๑) โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 
๒) โครงการเข,าค%ายพุทธบุตร 
๓) การประกวดคําขวัญ
ต%อต,านการทุจริต 
๔) โครงการสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมให,เด็กและเยาวชน 
อ.บ.ต.สวนหม%อน (กิจกรรม 
“โตไปไม%โกง”) 
๕) โครงการสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมให,เด็กและเยาวชน 
อ.บ.ต.สวนหม%อน (กิจกรรม 
“ส%งเสริมการเรียนรู,ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
๙๕,๐๐๐ 
 
 
 
๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
๘๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
๘๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙๕๐๐๐ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม จํานวน  ๑๖ โครงการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
                                                           ๗ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการ
ทุจริต 
 

๒.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต%อต,านการทุจริต
ของผู,บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต%อต,านการทุจริตของผู,บริหาร 
อ.บ.ต.สวนหม%อน 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 

๒.๒ มาตรการสร,าง
ความโปร%งใสในการ
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร,าง
ความโปร%งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออก
คําส่ังมอบหมายของนายก 
อ.บ.ต.  ปลัดฯ และหัวหน,า
ส%วนราชการ 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร,าง
ความโปรงใส%ในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ%ายเงินตามข,อบัญญัติ
งบประมาณรายจ%ายประจําป�” 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร,าง
ความโปร%งใสในการใช,จ%าย
งบประมาณ” 
๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร%
ข,อมูลข%าวสารด,านการจัดซ้ือ
จัดจ,าง 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ให,เกิด
ความพึงพอใจแก%ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม%เลือก
ปฏิบัติ 
๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการใช,
บัตรคิวในการติดต%อราชการ 

 
 

- 
 
 
 
     - 
 
 
     - 
 
 
      - 
 
 
      - 
 
 
  - 
 
 
      - 
 
 
 
 
 
      - 
 
       - 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
 
 
 
       - 
 
       - 

 
 

    - 
 
 
 
     - 
 
 
        - 
 
 
       - 
 
 
        - 
 
 
         - 
 
 
         - 
 
 
 
 
 
       - 
 
       - 

 
 
- 
 
 
 

     - 
 
 
       - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
         - 
 
 
         - 
 
 
 
 
 
       - 
 
       - 

 

๒.๓ มาตรการการใช,
ดุลยพินิจและใช,
อํานาจหน,าท่ีให,เป=นไป 
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบ
อํานาจของนายก อบต. ปลัดฯ 
หัวหน,าส%วนราชการ 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

        - 

 
         - 
 
 
        - 
 
 
 
       - 
 
 
        - 

 
        - 
 
 
        --- 
 
 
 
        - 
 
 
       - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

       - 

 
 
 



 
                                                                ๘ 
 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ

แก%หน%วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให,ประจักษ" 

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรม การมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก%สตรี
ดีเด%น 
๒.๔.๑ (๒) ยกย%องเชิดชูเกียรติ
หน%วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนให,เป=นท่ีประจกัษ" 
๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก%
คณะกรรมการชุมชน 
๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมยกย%องและ
เชิดชูเกียรติแก%บุคคล หน%วยงาน 
องค"กรดีเด%น ผู,ทําคุณประโยชน"
หรือเข,าร%วมในกิจกรรมของ 
อบต.สวนหม%อน 
๒.๔.๒ (๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ 
๒.๔.๒ (๔) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- 
 
 

         - 
 
 
        - 
 
 
 
 
       - 
 
 
 
 
       - 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
 
 
       - 
 
 
 
 
         -        

 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
 
 
        - 
 
 
 
 
         - 

 
 
- 
 
 

       - 
 
 
        - 
 
 
 
 
        - 
 
 
 
 
       - 

 

๒.๕ มาตรการจัดการ 
ในกรณีได,ทราบหรือ
รับแจ,งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทํา
ข,อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรมการจัดทํา
ข,อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
อบต.สวนหม%อน 
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให,ความ
ร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได,
ดําเนินการตามอาํนาจหน,าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม  
ดูแล การปฏิบัติราชการของ 
อบต. 
๒.๕.๒ (๒) มาตรการให,ความ
ร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค"กรอิสระ 
๒.๕.๒ (๓) มาตรการแต%งต้ัง
ผู,รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
ร,องเรียน 
๒.๕.๒ (๔) มาตรการดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองร,องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล%าวหาเจ,าหน,าท่ีของ อบต.
สวนหม%อนว%าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจหน,าท่ีโดยมิ
ชอบ 
 

 
- 
 
 
-     

 
         
 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
 
 
 
 
        - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
 
 
 
 
       - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

       - 
 
 
        - 
 
 
 
 
 
 
        - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

      - 

 

มิติที่ ๒ รวม จํานวน ๒๔  โครงการ      

 
 



 
                                                              ๙ 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.การส"งเสรมิ
บทบาทและ
การมีส"วนร"วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให,มีและ
เผยแพร%ข,อมูลข%างสาร
ในช%องทางท่ีเป=นการ
อํานวยความสะดวกแก%
ประชาชนได,มีส%วนร%วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หน,าท่ีของ อบต.ได,ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ 
ปรับปรุงศูนย"ข,อมูลข%าวสารของ 
อบต.สวนหม%อนให,มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย"ข,อมูล
ข%าวสารของ อบต.สวนหม%อน 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการเผยแพร%
ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย 
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม การ
เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารด,าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย"สินของ อบต. และการรับ
เร่ืองร,องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ จัดให,มี
ช%องทางท่ีประชาชนเข,าถึงข,อมูล
ข%าวสารของ อบต. 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
       - 
 
 
         - 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

๓.๒ การรับฟWงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร,องเรียน/ร,องทุกข"ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
๓.๒.๒ (๑) การดําเนินงานศูนย"
รับเร่ืองราวร,องทุกข"ของ อบต.
สวนหม%อน 
๓.๒.๒ (๒) มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง
ร,องเรียน 
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข,อเท็จจริงให,ผู,
ร,องเรียน/ร,องทุกข"รับทราบ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

        - 
 
 
         - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
      - 
 
 
      - 
 
 
       - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
      - 
 
 
      - 
 
 
       - 

๓.๓  การส%งเสริมให,
ประชาชนมีส%วนร%วม
บริหารกิจการของ 
อบต.สวนหม%อน 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต%งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต.สวน
หม%อน 
๓.๓.๑ (๒) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู%บ,านและ
ประชาคมตําบล ประจําป� 
๓.๓.๑ (๓) การส%งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต%งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข,าร%วมเป=น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ,าง 
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สวนหม%อน 
๓.๓.๓ (๒) มาตรการตรวจสอบ
โดย คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ"และ 

 
 
 

       - 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
     - 
 
 
 
 
 
  - 

 
 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
  - 
 
 
 
 
 
    - 

 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
  - 
 
 
 
 
 
  - 

 

 
 



                                                        ๑๐ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  วิธีการบริหารกจิการบ,านเมืองท่ี

ดี ของ อบต.สวนหม%อน 
 
- 

 
         - 

 
- 

 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม จํานวน  ๑๕ โครงการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               ๑๑ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.การ
เสริมสร@างและ
ปรับปรุงกลไกล
ในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
ราชการของ 
อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ%นดินกําหนด 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทําแผน 
การตรวจสอบภายในประจาํป� 
๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
อบต.สวนหม%อน 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

        - 
 
 
         - 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

        - 

 

๔.๒ การสนับสนุนให,
ภาคประชาชนมีส%วน
ร%วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช%องทางท่ี
สามารถดําเนินการได, 

๔.๒.๑ (๑) มาตรการส%งเสริมให,
ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต%งต้ัง 
การโอนย,าย 
๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช,จ%ายเงินให,ประชาชน
ได,รับทราบ 
๔.๒.๒ (๓) กิจกรรมการมีส%วน
ร%วมของประชาชนในการใช,
ประโยชน"ทรัพย"สินของ อบต. 
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ,าง
จากตัวแทนชุมชน 
๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ,าง 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
        - 
 
        - 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
        - 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

         - 

 

๔.๓ การส%งเสริมบท 
บาทการตรวจสอบของ
สภาท,องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมให,
ความรู,ด,านระเบียบ กฎหมาย
ท,องถิ่นให,แก% ผู,บริหาร และ
สมาชิกสภาท,องถิ่น 
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส%งเสริม
การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท,องถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส%งเสริม
สมาชิกสภาท,อถิ่นให,มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝrายบริหาร 
๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมการมีส%วน
ร%วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาท,อถิ่น 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

     - 
 
 
      - 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

     - 
 
 
     - 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส%วนร%วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส%วน
เพื่อต%อต,านการทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ�าระวัง
คอร"รัปชันโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมการติดป�าย
ประชาสัมพันธ"กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
๔.๔.๒ (๑) มาตรการการ
ส%งเสริมและพัฒนาเครือข%าย
ด,านการป�องกันการทุจริต 

 
       - 
 
 
   ๕,๐๐๐ 
 
 
        - 

 
- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 

 
- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 

 
   - 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
   - 

 

มิติที่ ๔ รวม จํานวน  ๑๕ โครงการ      

 
 

                                                       



                                                         ๑๒ 
ส"วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
มิติท่ี 1 การสร@างสังคมท่ีไม"ทนต"อการทุจริต  
       ๑.๑ การสร@างจิตสํานึกและความตระหนักแก"บุคลากรท้ังข@าราชการการเมืองฝGายบริหาร ข@าราชการ  
การเมืองฝGายสภาท@องถ่ิน และฝGายประจําขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน 

1.1.1 สร@างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีให@บังเกิดประโยชน�สุข
แก"ประชาชนในท@องถ่ิน  

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป=นหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะต,องมีความสุจริต โปร%งใส และสามารถตรวจสอบได, รวมท้ังเป=นการเสริมสร,างจิตสํานึกในการทํางาน
และความ รับผิดชอบต%อหน,าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต,องมีการส%งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให,สามารถ
ปฏิบัติงานร%วมกันได,อย%าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู%การพัฒนาองค"กรอย%างต%อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก,ปWญหาความ
ขัดแย,งภายในองค"กรได,อีกด,วย จาก สภาพปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันท่ีเป=นปWญหาเรื้อรังท่ีมีส%วนบ่ันทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป=นอย%างยิ่งท่ี จะต,องมีการป�องกันและแก,ไขปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันอย%างจริงจัง 
ในสถานการณ"วิกฤติปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันใน สังคมไทยดังกล%าว ทุกภาคส%วนในสังคมไทยต%างเห็นพ,องตรงกัน
ว%าการท่ีจะทําให,ปWญหาการคอร"รัปชันลดน,อยลงและหมดไปได, ในท่ีสุดนั้น ต,องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช,กับทุก
ภาคส%วนไม%ว%าจะเป=นภาคส%วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย%างเข,มงวด
จริงจัง พร,อมท้ังสร,างทัศนคติใหม%ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร%วมต,านภัยการทุจริต ควบคู% กับการเปลี่ยนแปลงค%านิยม
ไปในทิศทางท่ีไม%เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร"รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด,วย 
ความชอบธรรม ความโปร%งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได, ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมีส%วนร%วมของประชาชนไปเป=นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู%ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห%ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปWจจุบัน ซ่ึงได,วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป=นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หน%วยงานองค"กรต%างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป=นการส%งสัญญาณเชิงบวกให,เห็นว%าประเทศ
ไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแล,ว แต%อย%างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป=น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน%วยงานหรือองค"กรภาครัฐนั้น ปWจจุบันยังคงอยู%บนความ
หลากหลายในองค"ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด,วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร%งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได, (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส%วนร%วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค"ประกอบหลักของ     
ธรรมาภิบาลเหล%านั้นมาใช,เป=นเครื่องมือกลไกในการสร,างมาตรฐานด,านความโปร%งใสสําหรับ หน%วยงานหรืองค"กร
ใดๆ จะต,องคํานึงถึงกรอบเป�าหมาย วัตถุประสงค"แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน%วยงานองค"กร สามารถปฏิบัติ 
เพ่ือสร,างระบบบริหารกิจการบ,านเมืองและสังคมท่ีดีได,ต%อไป  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน"ในการบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน องค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรขององค"กรมีความรู,ความเข,าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม  
  
 
                           
                                                         

 



                                                       ๑๓ 
  
 2. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจและให,ความสําคัญกับการป�องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นําไปประยุกต"ใช,ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได, 
 4. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค"ความรู,ต%างๆ ไปประยุกต"ใช,ในการทํางานให,กับองค"กรได,
อย%างมี ประสิทธิภาพ  

4. เป�าหมาย  
 ผู,บริหารท,องถ่ิน สมาชิกสภาท,องถ่ิน พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,าง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู,บริหารท,องถ่ิน  
 2. มอบงานให,กับผู,รับผิดชอบโครงการ และผู,ท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข,อการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให,ผู,บริหารท,องถ่ินทราบ  

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

8. งบประมาณท่ีใช@ในการดําเนินการ  

        ป�ละ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรขององค"กรมีความรู,ความเข,าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
 2. ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจและให,ความสําคัญกับการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๑๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 การพัฒนาประเทศให,ก,าวหน,าประชาชนมีความสุขอย%างยั่งยืนและสามารถก,าวพ,นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแส โลกาภิวัตน" มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให,เป=นคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข,องโดยตรง
กับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ,าหน,าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได,รับมอบหมายภารกิจในการ
ให,บริการสาธารณะแก% ประชาชน ใช,อํานาจท่ีได,รับอย%างซ่ือสัตย" ต,องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการให,บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให,เกิดประโยชน"สูงสุดต%อประชาชนและต%อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร"การส%งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว, 5 ยุทธศาสตร"และยุทธศาสตร"ท่ี 4 การส%งเสริมคุณธรรม ในองค"กรเพ่ือเป=นต,นแบบให, 
ข,าราชการได,เรียนรู,และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล%าว องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร,างจิตสํานึกให,มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต 
มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป=นแบบอย%างท่ีดีแก%ประชาชน จึงได,ทําโครงการเสริมสร,าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน"สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เข,าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน,อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป=นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส%วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ 
 3.2 เพ่ือให,พนักงาน ได,รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให,มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร%วมในการ
เสริมสร,าง สังคมแห%งคุณธรรมและสมานฉันท" ประพฤติตนเป=นพลเมืองดี สร,างประโยชน"แก%ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร,าง จิตสํานึกในการทําความดี รู,จักการให, การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน"
ร%วมกัน  
 3.3 เพ่ือเป=นการสร,างภาพลักษณ"ท่ีดีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในการเสริมสร,างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีการดําเนินกิจกรรมส%งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ%งเป=น 3 แนวทางคือ  
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร,างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู,บริหาร ปลัดองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน บรรยายให,ความรู,แก%พนักงานเจ,าหน,าท่ี  
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน"นอกสถานท่ี ส%งเสริมให,รู,รัก สามัคคี เสียสละ ช%วยเหลือ แบ%งปWนและเห็น
คุณค%าของ การเสริมสร,างสังคมแห%งความดีมีคุณธรรม เช%น การช%วยเหลือผู,ด,อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแก%พระภิกษุสงฆ"ท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เป=นต,น  
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน" ณ วัดต%างๆ 

 

 

                 



 

                                                            ๑๕ 

 7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรมองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 พนักงาน เจ,าหน,าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข,าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน,อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป=นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
 10.2 พนักงาน เจ,าหน,าท่ี ได,รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให,มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร%วมในการ
สร,างสังคม แห%งคุณธรรมและสมานฉันท" สร,างประโยชน"แก%ครอบครัวและประเทศชาติ รู,จักการให,และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน"ส%วนรวม  
 10.3 สร,างภาพลักษณ"ท่ีดีขององค"กร เสริมสร,างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๑๖ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝQกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก"ผู@บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค�การบริหาร  
ส"วนตําบลสวนหม"อน  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให,มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู,ดํารงตําแหน%งทางการเมือง ข,าราชการ หรือเจ,าหน,าท่ีของรัฐแต%ละ
ประเภท โดยให,มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช,อย%างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานร%วมกันเป=นหมู%คณะอีกอย%างท่ีขาดไม%ได,คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต,องดีงาม ท้ัง กาย วาจา 
ใจ ท้ังต%อตนเอง ต%อผู,อ่ืน และต%อสังคม ซ่ึงถ,า บุคลากรทุกคนท่ีทํางานร%วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแล,ว การปฏิบัติงานทุกอย%างต,องลุล%วงไปด,วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร%งใส สามารถตรวจสอบได,
และผู,มารับบริการอย%างประชาชนก็จะได,รับความเชื่อม่ันและ ไว,วางใจท่ีจะเข,ามารับบริการท่ีองค"กรนั้นๆ และเพ่ือ
เป=นการเตรียมความพร,อมท้ังในด,านคน ได,แก% บุคลากรท้ังข,าราชการการเมืองฝrายบริหาร ข,าราชการการเมืองฝrาย
สภาท,องถ่ิน และข,าราชการฝrายประจํา รวมถึงพนักงานจ,าง จึงได,มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
แก%ผู,บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนดังกล%าวนี้ข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต%อต,านการทุจริต  
 3.2 เพ่ือเป=นการสร,างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีให,เกิดประโยชน"
สุขแก% ประชาชน  
 3.3 เพ่ือสร,างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 3.4 เพ่ือสร,างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม%กระทําการขัดกันแห%งผลประโยชน"หรือมีผลประโยชน"ทับ
ซ,อน  

4. เป�าหมาย  
 ผู,บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจํานวน ๔๔ คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีการดําเนินการ  
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก%ผู,บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู, ความสามารถมาถ%ายทอดความรู,และประสบการณ"ต%างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึก
การต%อต,านการ ทุจริต ให,ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ป�ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 



 
                                                            ๑๗ 
 
9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด ประชาชนผู,มารับบริการท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช, แบบประเมินเป=นตัวชี้วัด และต,องได,รับผลการประเมินมากกว%าร,อยละ 70  
 ผลลัพธ" ผู,บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
ต%อต,านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๑๘ 
 
 1.1.2 สร@างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส"งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค�การบริหารส"วนตําบลสวน
หม"อน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ประกาศใช,ประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อน โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช,อย%างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝrาฝyนหรือไม%ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล%าว ให,ถือว%าเป=นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร,ายแรงแห%งการกระทํา ประกอบกับได,มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง 
หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,าง กําหนดให,
พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบล มีหน,าท่ีดําเนินการให, เป=นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน"ส%วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให,บริการแก%ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต,องยึดม่ันในค%านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได,แก% ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย" สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน"ของประเทศชาติเหนือกว%าประโยชน"ส%วนตน 
และไม%มีประโยชน" ทับซ,อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต,อง เป=นธรรม และถูกกฎหมาย, ให,บริการแก%ประชาชนด,วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม%เลือก ปฏิบัติ, ให,ข,อมูลข%าวสารแก%ประชาชนอย%างครบถ,วน ถูกต,อง และไม%บิดเบือน
ข,อเท็จจริง,มุ%งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร%งใส และตรวจสอบได,, ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเป=นประมุข และยึดม่ันในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค"กร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ได,กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข,าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให,หรือรับของขวัญหรือประโยชน"อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือกําหนดให,ข,าราชการต,อง ละเว,นจากการ
แสวงหาประโยชน"ท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหน%งหน,าท่ีและไม%กระทําการอันเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน" ส%วนตน
และประโยชน"ส%วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล%าวมาปรับใช,เป=นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให,เกิดความโปร%งใสในการปฏิบัติงานและเป=นท่ีเชื่อถือไว,วางใจของประชาชน องค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน ได,จัดทํา มาตรการ “ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน” ข้ึน เพ่ือให,บุคลากรท้ังฝrายการเมืองและฝrายประจํา ทุกระดับนําไปใช,ในการปฏิบัติหน,าท่ีด,วย
ความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม%กระทําการอันเป=นการขัดกันแห%ง ผลประโยชน"หรือการมีผลประโยชน"
ทับซ,อน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข,าราชการท่ีสร,างความโปร%งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป=นสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเป=นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย%างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค"กรและระดับบุคคล
และเป=น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด,านต%างๆ ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือให,การ
ดําเนินงานเป=นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือทําให,เกิดรูปแบบองค"กรอันเป=นท่ียอมรับ เพ่ิมความน%าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก%ผู,รับบริการและ
ประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู,มีส%วนได,เสีย  
 3.4 เพ่ือให,เกิดพันธะผูกพันระหว%างองค"กรและข,าราชการในทุกระดับ โดยให,ฝrายบริหารใช,อํานาจใน
ขอบเขต สร,าง ระบบความรับผิดชอบของข,าราชการต%อตนเอง ต%อองค"กร ต%อผู,บังคับบัญชาต%อประชาชนและต%อ
สังคมตามลําดับ  
           3.5 เพ่ือป�องกันการแสวงหาประโยชน"โดยมิชอบและความขัดแย,งทางผลประโยชน"ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร,าง ความโปร%งใสในการปฏิบัติงาน  
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4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,าง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. เผยแพร%ประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเพ่ือใช,เป=นค%านิยมสําหรับองค"กร 
และข,าราชการทุกคนพึงยึดถือเป=น แนวทางปฏิบัติควบคู%ไปกับระเบียบและกฎข,อบังคับอ่ืนๆ อย%างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
 2. เผยแพร%ประชาสัมพันธ"เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป�ดเผยเป=น
การท่ัวไปแก%สาธารณชนให,มีส%วนร%วมรับรู,และร%วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข,อมูลข%าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให,ข,อมูลข%าวสารตามเกณฑ" มาตรฐานความโปร%งใสและตัวชี้วัดความโปร%งใสของหน%วยงาน
ของรัฐเป=นข,อมูลข%าวสารท่ีต,องจัดไว,ให,ประชาชนตรวจดูได,ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา พนักงานจ,างปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร@างความซ่ือสัตย� สุจริต และปลูกฝVงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต"อต@านการ
ทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยคณะผู,บริหาร สมาชิกสภาองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินและพนักงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
เป=นผู,ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป=นกลไกหลักของประเทศในการให,บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต,องการของ
ประชาชนในท,องถ่ิน ท้ังยังมีหน,าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข"บํารุงสุขและสร,างคุณภาพชีวิตท่ี
ดีให,แก%ประชาชนในท,องถ่ิน โดยให,สอดคล,องกับนโยบายของรัฐบาลและท,องถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต%ละ
ท,องถ่ินจะมีความเป=นอยู%ท่ีดีมีความสุขหรือไม% จึงข้ึนอยู%กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู,บริหาร สมาชิกสภาองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน และพนักงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินทุกคนเป=นผู,มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู%ในกรอบ
จริยธรรม เป=นผู,มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ%นดินด,วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน"ของประชาชนและ
ประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร"การส%งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว, 5 ยุทธศาสตร" โดยในยุทธศาสตร"ท่ี 4 การส%งเสริมคุณธรรม
ในองค"กรเพ่ือเป=นต,นแบบให,ข,าราชการได,เรียนรู,และปฏิบัติตาม โดยได,กําหนดแนวทางการพัฒนาข,าราชการทุก
ระดับอย%างจริงจังและต%อเนื่อง ให,ตระหนักในการเป=นข,าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู,จักความพอเพียงเป=นตัวอย%างท่ี
ดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต,อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห%งกรรม ซ่ือสัตย" สุจริต 
เสียสละ มีความรู,ความเข,าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให,เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทํา
หรือไม%กระทําการใดได,อย%างเหมาะสม อันรวมถึงการป�องกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด,วย ดังนั้น เพ่ือเป=น
การเสริมสร,างความซ่ือสัตย" สุจริต ปลูกฝWงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต%อต,านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทําโครงการเสริมสร,างความซ่ือสัตย" สุจริต และปลูกฝWงทัศนคติ
วัฒนธรรมท่ีดีในการต%อต,านการทุจริตข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  

 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การ
บริหารส%วนตําบล ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,มีจิตสาธารณะและ
เห็นแก%ประโยชน"ส%วนรวมมากกว%าประโยชน"ส%วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝWงจิตสํานึกและค%านิยมท่ีดีในการต%อต,านการทุจริตและประพฤติมิชอบให,แก%คณะผู,บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,างขององค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3. เพ่ือให,ความรู,แก%คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล 
ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,าง ตามประมวลจริยธรรมข,าราชการส%วนท,องถ่ินเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 4. เพ่ือให,คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล 
ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,าง ได,รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให,มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร%วมในการ
เสริมสร,างสังคมแห%งคุณธรรมและสมานฉันท" ประพฤติตนเป=นพลเมืองดี สร,างประโยชน"ให,แก%ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร,างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รู,จักการให, การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน"
ร%วมกัน  

4. กลุ"มเป�าหมาย  

 คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,าง 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  

  25๖๑-๒๕๖๔ 
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6. งบประมาณดําเนินการ  

     ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

7. วิธีการดําเนินงาน  

 7.1 บรรยายเรื่อง การป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ,าหน,าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน"สาธารณะเพ่ือการต%อต,านการทุจริต  
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข,าราชการการเมืองท,องถ่ินฝrายบริหารและฝrาย
สภาท,องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข,าราชการส%วนท,องถ่ิน  
 7.3 แบ%งกลุ%มทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร,างความซ่ือสัตย" สุจริต และปลูกฝWงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดี
ให,แก%คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อน 
 7.4 ทดสอบก%อนและหลังการฟWงบรรยาย  

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. ระดับความรู, ความเข,าใจของผู,เข,าร%วมโครงการ 
 2. จํานวนผู,เข,าร%วมโครงการ  
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 1.1.3 สร@างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม"กระทําการอันเปPนการขัดกันแห"งผลประโยชน�หรือ การ
มีผลประโยชน�ทับซ@อน  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให@ความรู@ เรื่อง ผลประโยชน�ทับซ@อนให@กับพนักงานส"วนตําบลและพนักงานจ@างของ
องค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน  

2. หลักการและเหตุผล  

 ด,วยสถานการณ"หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน"ส%วนตนเข,ามาเก่ียวข,องจนส%งผลกระทบต%อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน,าท่ีในตําแหน%ง การกระทําดังกล%าวอาจเกิดข้ึนโดยรู,ตัวหรือไม%รู,ตัว ท้ังเจตนาหรือไม%เจตนา
หรือบางเรื่องเป=นการปฏิบัติสืบต%อกันมาจนไม%เห็นว%าจะเป=นสิ่งผิดแต%อย%างใด พฤติกรรมเหล%านี้เป=นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ,าหน,าท่ีของรัฐท่ีต,องคํานึงถึงผลประโยชน"สาธารณะ (ประโยชน"ของส%วนรวม) แต%กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน,าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน"ของตนเองหรือพวกพ,อง “ผลประโยชน"ทับซ,อน” หมายถึง สถานการณ"
ท่ีเจ,าหน,าท่ีของรัฐมีผลประโยชน"ส%วนตนอยู%และมีการใช,อิทธิพลตามอํานาจหน,าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให,เกิด
ประโยชน"ส%วนตัว โดยก%อให,เกิดผลเสียต%อผลประโยชน"ส%วนรวม  ผลประโยชน"ทับซ,อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม%จํากัด
อยู%ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย"สินเท%านั้น แต%รวมถึงผลประโยชน"อ่ืนๆ ท่ีไม%ใช%รูปตัวเงิน หรือทรัพย"สินก็ได, อาทิการ
แต%งต้ังพรรคพวกเข,าไปดํารงตําแหน%งในองค"กรต%างๆ ท้ังในหน%วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ี
บุคคลผู,มีอํานาจท่ีตัดสินใจให,ญาติพ่ีน,องหรือบริษัทท่ีตนมีส%วนได,ส%วนเสียได,รับสัมปทานหรือผลประโยชน"จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย,งกันระหว%างผลประโยชน"ส%วนตนและผลประโยชน"ส%วนรวม ซ่ึงใน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน%วยงานภาครัฐทุกหน%วยงานต,องเข,ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให,หน%วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค"กร 
เพ่ือให,ความรู,เรื่องการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อนแก%เจ,าหน,าท่ี เพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน ดังนั้น องค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดกิจกรรมให,ความรู, ความเข,าใจการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน แก%บุคลากรใน
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือป�องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได,จัดกิจกรรมป�องกัน
ผลประโยชน" ทับซ,อน ผ%านการประชุมผู,บริหารกับพนักงานส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือให,พนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป=นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม%ให,เกิดผลประโยชน"
ทับซ,อน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ความรู, ความเข,าใจแก%พนักงานส%วนตําบล พนักงานจ,างเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน"ทับ
ซ,อน  
 3.2 เพ่ือเสริมสร,างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร%งใสของข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีขององค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างให,ข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีจิตสํานึก ค%านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย" สุจริต มุ%งม่ันทํางานอย%างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส%งผลให,หน%วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร"รัปชัน มุ%งสู%การเป=นข,าราชการท,องถ่ินไทยใสสะอาด  

4. เป�าหมาย  
 พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 



 
                                                            ๒๓ 
  
6. วิธีการดําเนินการ  
 จัดประชุมประจําเดือน และให,ความรู,เรื่องผลประโยชน"ทับซ,อน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวช้ีวัด พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างมีความเข,าใจเรื่องผลประโยชน"ทับซ,อน  
 ผลลัพธ� พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างมีความรู,เก่ียวกับผลประโยชน"ทับซ,อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม%ยุ%ง เก่ียวกับผลประโยชน"ทับซ,อน 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู"มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ@อน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐบาลภายใต,การนําของพลเอกประยุทธ" จันทร"โอชา ได,ให,ความสําคัญกับการผลักดันให,การป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป=นวาระแห%งชาติ และรัฐบาลได,แถลงนโยบาย 11 ด,าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส%งเสริม
การบริหารราชการแผ%นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค%าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให,เหมาะสมและเป=นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี เพ่ือสร,างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร,างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ให,มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน"ทับซ,อนในภาครัฐทุกระดับ 
ปWจจุบันหน%วยงานต%างๆ เช%น สํานักงาน ก.พ. จึงได,เผยแพร%องค"ความรู,ท่ีเก่ียวข,องกับการป�องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน"ทับซ,อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห%งชาติร%วมกับสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค"กรตามรัฐธรรมนูญ ได,จัดทํายุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 
ด,าน อันรวมถึงการต%อต,านการทุจริตในองค"กรซ่ึงสนับสนุนให,หน%วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน"
ทับซ,อนผ%านกิจกรรมต%างๆ อันรวมถึงการให,ความรู,ตามคู%มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน"
ทับซ,อนแก%เจ,าหน,าท่ีในหน%วยงานด,วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตข,างต,นและเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของ
หน%วยงานภาครัฐการปฏิบัติให,เป=นกลไกสําคัญท่ีจะป�องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต%อการมี
ผลประโยชน"ทับซ,อนของเจ,าหน,าท่ีในภาครัฐ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู%มือการป�องกัน
ผลประโยชน"ทับซ,อนข้ึน เพ่ือเป=นประโยชน"ในการเสริมสร,างความรู,ความ เข,าใจแก%บุคลากรให,เกิดความตระหนักถึง
ปWญหาในเรื่องดังกล%าว รวมท้ังเป=นข,อมูลให,ประชาชนและผู,สนใจได,ศึกษา เพ่ือเป=นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร%วมกันรณรงค"สร,างสังคมไทยให,เป=นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให,เทียบเท%า
ระดับมาตรฐานสากลได,ต%อไป  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือผลิตคู%มือการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อนขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,บุคลากร
ผู,ปฏิบัติงานนําไปเป=นองค"ความรู,ในการทํางานให,เป=นไปด,วยความถูกต,อง  
 3.2 เพ่ือเป=นประโยชน"ในการเสริมสร,างความรู, ความเข,าใจแก%บุคลากรให,เกิดความตระหนักถึงปWญหาการ
ทุจริตคอร"รัปชัน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีคู%มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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6. วิธีดําเนินการ  
 1. ศึกษาและรวบรวมข,อมูล  
 2. จัดทํา (ร%าง) คู%มือการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 3. ตรวจสอบความถูกต,อง  
 4. จัดทําคู%มือการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 5. แจกจ%ายให,บุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการจัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน 
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 1.2 การสร@างจิตสํานึกและความตระหนักแก"ประชาชนทุกภาคส"วนในท@องถ่ิน  

1. ช่ือโครงการ : ปลูกต@นไม@เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร@อน ในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม"อน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 เนื่องด,วยปWจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ี
ทําให,อุณหภูมิโลกสูงข้ึนหรือท่ีเรียกว%า สภาวะโลกร,อน ซ่ึงส%งผลให,เกิดปรากฏการณ"ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย" อาทิ เกิดความแห,งแล,ง มีไฟไหม,ปrา ฝนตกไม%ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม%
เคยมีหิมะตก เป=นต,น ส%วนหนึ่งเป=นผลมาจากการตัดไม,ทําลายปrาของมนุษย" ดังนั้น ประเทศต%างๆ ท่ัวโลกจึงได,
ร%วมมือกันป�องกันและแก,ไขภาวะโลกร,อนซ่ึงเป=นปWญหาท่ีสําคัญส%งผลกระทบต%อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเป=นหนทางหนึ่งในการแก,ไขปWญหาภาวะโลกร,อนโดยตรง
เนื่องจากต,นไม,เป=นแหล%งดูดซับก�าซคาร"บอนไดออกไซด" แหล%งกรองมลพิษ และผลิตก�าซออกซิเจน อีกท้ังเป=นการ
สร,างความสมดุลการใช,พ้ืนท่ีให,เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงได,อย%างน,อย 2 องศา
เซลเซียส เพ่ือเป=นการแก,ไขปWญหาภาวะโลกร,อน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทําโครงการ “ปลูก
ต,นไม,เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร,อนในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อน” เพ่ือให,ประชาชนได,มีส%วนร%วมในการแก,ไข
ปWญหาภาวะโลกร,อนสร,างเมืองน%าอยู%สวยงาม (Beautified City) องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทํา
โครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีว%างเปล%าในเขตองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อนเพ่ือให,เกิดความร%มรื่นแก%ชุมชน พร,อมท้ังเป=นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนตระหนักในคุณค%าของสิ่งแวดล,อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป=นสาธารณะ
ร%วมกัน  
 3.2 เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนให,ชุมชนเข,ามามีส%วนร%วมในการแก,ไขปWญหาภาวะโลกร,อน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในตําบลสวนหม%อน 
 3.3 เพ่ือให,ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค%า
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร,อน  
 3.4 ส%งเสริมสนับสนุนให,ชุมชนเป=นเมืองน%าอยู% สวยงาม (Beautified City) สร,างความร%มรื่นและคลายร,อน
แก%ประชาชน  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนร%วมกันปลูกต,นไม, จํานวน ๕๐๐ ต,น  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. วิธีดําเนินงาน  
 6.1 ประสานงานกับส%วนราชการ องค"กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ%มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท,องถ่ิน เข,าร%วมกิจกรรม  
 6.2 ประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,องในพ้ืนท่ี จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกต,นไม,  
 6.3 จัดซ้ือกล,าไม, พันธุ"ไม, เพ่ือใช,ในโครงการ  
 6.4 ดําเนินการปลูกต,นไม,โดยส%วนราชการ องค"กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ%มพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ท,องถ่ิน  
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 



 
                                                           ๒๗ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ทําให,ผู,เข,าร%วมกิจกรรมมีความเข,าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม  
 10.2 ทําให,เพ่ิมพ้ืนท่ีปrาไม,และสิ่งแวดล,อมท่ีดีและช%วยลดภาวะโลกร,อน  
 10.3 ทําให,ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม  
 10.4 ทําให,เยาวชนและกลุ%มพลังมวลชนใช,เป=นแนวทางในการสร,างความสามัคคีและสร,างความร%มรื่นใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             ๒๘ 
 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการส"งเสริม อนุรักษ� ฟYZนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล@อม แหล"งท"องเท่ียว พัฒนา 
และ ปรับปรุงภูมิทัศน�ในตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ประเทศไทยในอดีตเป=นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปrาไม,อยู%เป=นจํานวนมาก แต%การลักลอบตัดไม,ทําลายปrาท่ีผิด
กฎหมายได,เพ่ิมมากข้ึนอย%างรวดเร็ว ทําให,ปWจจุบันทรัพยากรปrาไม,ของประเทศไทยมีจํานวนลดน,อยลง ซ่ึงส%งผล
กระทบต%อธรรมชาติสิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศต%างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป=นอยู%ของประชาชนเป=นอย%างมาก 
หน%วยงานต%างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได,มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ"ทรัพยากรปrาไม, ซ่ึงจะสามารถช%วยให,
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัวรัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห%วงใยในปWญหาปริมาณปrาไม,ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค"ท%านได,พยายามคิด
ค,นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปrาไม,ของประเทศไทยให,มากข้ึนอย%างม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองค"ท%านได,เสนอ
วิธีท่ีเรียบง%ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปrา 3 อย%าง เพ่ือประโยชน" 4 อย%าง” ปลูกปrา 
3 อย%าง ได,แก% ปลูกไม,ให,พออยู% พอกิน พอใช, และระบบนิเวศน" “พออยู%” หมายถึง ไม,เศรษฐกิจ ปลูกไว,ทําท่ีอยู%
อาศัยและจําหน%าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช,” หมายถึง ปลูกไม,ไว,ใช,สอย
โดยตรงและพลังงาน เช%น ไม,ฟyน และไม,ไผ% เป=นต,น เพ่ือประโยชน"ต%อระบบนิเวศน"ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ในฐานะเป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีอยู%ใกล,ชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ได,ตระหนักถึงหน,าท่ีและความรับผิดชอบในการร%วมกันอนุรักษ" ฟyzนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมใน
ชุมชน จึงได,จัดทําโครงการส%งเสริมการอนุรักษ" ฟyzนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในชุมชนและในเขต
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือส%งเสริมให,ประชาชนในชุมชนได,ร%วมกันอนุรักษ" ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเป=นการรักษาประโยชน"สาธารณะ สร,างความสามัคคี และสร,างกลุ%มอาสาสมัครและพิทักษ"สิ่งแวดล,อม
ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ปลูกต,นไม,และปลูกปrาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน ๘ 
หมู%บ,าน โดย ปลูกพันธุ"ไม,ประเภทต%างๆ ท้ังไม,ยืนต,น ไม,ประดับ ไม,ผล ไม,ดอก และพืชผักสวนครัวรั้วกินได, เป=นต,น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ" ฟyzนฟู สภาพแหล%งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน จํานวน ๘ หมู%บ,าน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนโดยบูรณาการ
ร%วมกันกับหน%วยงานต%าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค"กรภาคประชาชนต%างๆ  
 4.3 ผู,เข,าร%วมโครงการ ประกอบด,วย คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ,างองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน ผู,นําชุมชนกลุ%มต%าง ๆ ท้ัง ๘ หมู%บ,าน ได,แก% ประธานชุมชน ประธานกลุ%มผู,สูงอายุ ประธานอสม. 
ประธานกลุ%มสตรี ฯลฯ กลุ%มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน%วยงานต%าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค"กรภาคประชาชนทุกภาคส%วน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน" แหล%งน้ํา และคูคลอง ในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินงาน  
 6.1 จัดอบรมผู,เข,าร%วมโครงการพร,อมชี้แจงความเป=นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ%มพิทักษ"สิ่งแวดล,อมประจําหมู%บ,าน 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ%มพิทักษ"สิ่งแวดล,อมประจําหมู%บ,าน 
 
 
 



 
                                                        ๒๙ 
 
  6.4 จัดกิจกรรมร%วมกันปลูกต,นไม,ในชุมชน พัฒนาขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืชในแม%น้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน"ต%าง ๆ ในหมู%บ,านและในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน" และอนุรักษ"ฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให,มีความสวยงาม 
สะอาด ร%มรื่น น%าพักผ%อนหย%อนใจและเป=นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู%บ,าน/ชุมชน หรือหน%วยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ"
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล,อม เพ่ือเป=นกรณีตัวอย%างให,แก%หมู%บ,าน/ชุมชนต%างๆ ในเขตองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๔๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 เกิดกลุ%มอาสาสมัครพิทักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล,อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ปWจจุบันปWญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นได,จากสถิติของผู,ปrวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปrวยจากโรคท่ีไม%ติดต%อเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็
ต,องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให,รองรับผู,ท่ีมารับบริการ ซ่ึงเป=นภาระท่ีรัฐบาลจะต,องเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเป=นอันมากและเป=นการแก,ปWญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากต,นเหตุของปWญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจาก
การบริโภคอาหารท่ีไม%ถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม,ท่ีไม%ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู,ผลิตใช,สารกําจัดศัตรูพืชอย%างไม%ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค,าและพาณิชย" ทําให,สารเคมีท่ีเป=นโทษ
เหล%านั้นตกอยู%กับผู,บริโภคอย%างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป�องกันปWญหาท่ีเป=นการแก,ท่ีต,นเหตุแบบยั่งยืน 
คือการให,ความรู,ด,านสุขศึกษาแก%ประชาชนและการส%งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย"ก็เป=นหนทางหนึ่งท่ีจะช%วยให,ผู,บริโภคได,รับสารอาหารท่ีดี มี
ประโยชน" แต%กระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไม%เคยปลูกผักเลยก็เป=นปWญหาใหญ%ในการท่ีจะเริ่มต,นท่ีจะเรียนรู,การปลูกผัก
ด,วยตนเอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตระหนักในปWญหานี้จึงได,ร%วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู,และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย"ระหว%างสมาชิกด,วยกันเอง  
 3.2 เพ่ืออนุรักษ"พืชผักท,องถ่ินพันธุ"พ้ืนเมืองและขยายพันธุ"พืชท่ีเป=นอาหารให,คงไว,  
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให,เหมาะแก%การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช,
สารเคมีสงเคราะห"ใดๆ  
 3.4 ลดรายจ%ายในครัวเรือนเสริมสร,างความรู,ความเข,าใจและใช,แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ข้ันเตรียมการ  
 - มีการวางแผนการให,ความรู, แบ%งกลุ%มย%อย แบ%งหัวข,อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป=นผู,ประสาน  
 - รวบรวมสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย"ไว,รับประทานเองเพ่ือสร,างแรงจูงใจ   
 6.2 ข้ันปฏิบัติ  
 - ให,ความรู,เก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย" เพ่ือให,สมาชิกท่ีร%วมโครงการได,ศึกษาก%อนลงมือปฏิบัติ  
 - แจกจ%ายและแลกเปลี่ยนพันธุ"ผัก  
 - กระตุ,นการนําเสนอของผู,เข,าร%วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ%ายทอดวิทยาการซ่ึงกันและกัน  
 - จัดให,มีการนําเสนอผลผลิตอย%างต%อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
 6.3 ข้ันประเมินผล  
 - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูกและผลผลิตท่ีสําเร็จแล,ว  
 - มีการสํารวจความก,าวหน,าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย"เพ่ือการบริโภค (จํานวน 
ครัวเรือน คิดเป=นร,อยละ)  
 - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  
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 ๖.๔ ข้ันปรับปรุงและพัฒนา  
 - มีการสรุปปWญหาท่ีได,จากการดําเนินการท่ีผ%านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผลและหาแนวทางแก,ไข 
ร%วมกัน  
 - ส%งเสริมให,เกิดธนาคารพันธุ"พืชสวนครัวสําหรับให,บริการสมาชิก  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๓๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 สมาชิกท่ีร%วมโครงการมีความรู,และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย"  
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรู,ท่ีได,รับไปปฏิบัติได,จริง  
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
 10.4 ผู,เข,าร%วมโครงการได,รับประโยชน"จากการปลูกผักบริโภคเอง ได,เกิดการเรียนรู,ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชน"ต%อตนเองและเกิดการแบ%งปWน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร@างอาชีพ สร@างรายได@ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 โครงการอบรมให,ความรู,สร,างอาชีพ สร,างรายได, ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป=นโครงการตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัวรัชกาลท่ี ๙ ได,ทรงเล็งเห็นสภาพความเป=นอยู%ท่ียากจนของราษฎร 
พร,อมท้ังได,พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให,หน%วยงานต%างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให,ความช%วยเหลือแก,ไข
ปWญหาให,กับราษฎรผู,ประสบความทุกข" ยาก ด,อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต%างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน,นให,ผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป=นเบ้ืองแรก ให,สามารถพ่ึงพาตนเองได,อย%าง “พออยู% พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป=นการปูพ้ืนฐานไว,สําหรับ “ความกินดี อยู%ดี ในอนาคต” ด,วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเป=นโครงการท่ีมุ%งพัฒนาราษฎรผู,ยากไร,ให,มีฐานะ ความเป=นอยู%ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ท่ีอยู%ห%างไกล ทุรกันดารและยากจนอย%างแท,จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก,ไขปWญหาเฉพาะหน,า เป=นข้ันตอน
ตามลําดับความจําเป=น ประหยัด การพ่ึงพาตนเองส%งเสริมความรู,และเทคนิควิชาการสมัยใหม%ท่ีเหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ%งเน,นการสร,างกระบวนการเรียนรู,เพ่ือให,ชุมชนสามารถวิเคราะห"ปWญหาและความต,องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล,องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความพร,อมของเกษตรกรได,ด,วยตนเอง โดย
ใช,กระบวนการแบบมีส%วนร%วมของเกษตรกร องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงจัดทําโครงการอบรมให,ความรู,
การสร,างอาชีพ สร,างรายได, โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป=นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาประยุกต"เผยแพร%ให,กับผู,มีรายได,น,อย ด,อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 ส%งเสริมอาชีพให,กับประชาชนในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.2 ส%งเสริมความรู,ความเข,าใจในการปลูกข%าเหลืองให,กับประชาชนในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.3 สามารถนําความรู,ไปสร,างรายได,ให,กับตนเอง  
 3.4 สร,างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนและผู,ท่ีมีความสนใจในการสร,างอาชีพในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชาสัมพันธ"โครงการในกลุ%มเป�าหมายรับทราบ  
 6.2 จัดอบรมให,ความรู,เก่ียวกับการปลูกข%าให,กับผู,ร%วมโครงการ  
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
 6.4 ฝvกปฏิบัติงานอย%างจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผู,เข,าร%วมโครงการมีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับการปลูกข%า   
 10.๒ ผู,เข,าร%วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได,  
 10.๓ มีรายได,เพ่ิมข้ึน ลดรายจ%าย เกิดความพอเพียง  
 10.๔ เกิดการเรียนรู,และเข,าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3 การสร@างจิตสํานึกและความตระหนักแก"เด็กและเยาวชน  

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ในสภาวะปWจจุบันสังคมมีความเจริญก,าวหน,าในการพัฒนาประเทศด,วยวิทยาการสมัยใหม% คนส%วนใหญ%ยึด
ติดอยู%กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส%ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท,องถ่ิน ความ
จงรักภักดีต%อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" ทําให,ปWญหาต%างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส%วนหนึ่งเป=นปWญหาท่ี
ต,องแก,ไข ศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญ�ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก%อนคือสถาบันครอบครัว หากได,รับ
การเรียนรู, อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล,วเยาวชนก็จะสามารถเป=นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก%ง ดี มี
ประโยชน" เม่ือเป=นเช%นนี้แล,วปWญหาต%างๆ เช%น ยาเสพติด รักก%อนวัยอันควร ปWญหาต%างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,เล็งเห็นความสําคัญจึงได,จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว ร%วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน และโรงเรียนในเขตตําบลสวน
หม%อนโดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว%างผู,ปกครองกับบุตรหลาน ให,เป=นสถาบันครอบครัวท่ี
เข,มแข็ง ให,สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร% ปรองดอง และเอ้ืออาทรต%อกัน ตลอดจนสํานึกดีต%อบุพการี ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร,างความรู,ในเรื่องโทษภัยของ
ยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝvกปฏิบัติทํากิจกรรมร%วมกัน อันก%อให,เกิดความสัมพันธ"
และความสามัคคีในหมู%คณะ  
 3.2 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการได,ฝvกความเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ% และการรู,จักแบ%งปWนซ่ึงกันและกัน  
 3.3 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการมีพัฒนาการในด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" และการอยู%ร%วมกันในสังคม  
 3.4 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน,าท่ีของตนเองและการมีส%วนร%วม  
 3.5 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย" มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
 3.6 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการได,สํานึกดีต%อบุพการี และครอบครัว  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ผู,ปกครอง นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน โรงเรียนในเขตตําบลสวนหม%อน 
ครู อาจารย" คณะผู,บริหาร พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,าง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชุมผู,เก่ียวข,องกําหนดจัดงาน  
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 6.3 ประสานการจัดงานให,กับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,องทราบ  
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ"เชิญชวนโรงเรียนต%าง ๆ เข,าร%วมโครงการ  
 6.5 แต%งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ,างตามระเบียบ พร,อมท้ังภาพถ%ายกิจกรรม  
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔    

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ส%วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผู,เข,าร%วมโครงการมีพัฒนาการทางด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญาแก%เด็ก  
 10.2 ผู,เข,าร%วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค%านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค" 
 10.3 ผู,เข,าร%วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน,าท่ีของตนเอง   
 10.4 ผู,เข,าร%วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย" สุจริต มีวินัย  
 10.5 ผู,เข,าร%วมโครงการได,รับความรู,เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 10.6 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเข@าค"ายพุทธบุตร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอย%างรวดเร็ว ทําให,เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค%านิยมโลกตะวันตก 
ละท้ิง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว%าเป=นสิ่งงมงาย ไร,สาระ ล,าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียว
จิตใจท่ีจะทําให,ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก,ไขปWญหาต%างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได, จึงมีแนวโน,มในการดําเนินชีวิตท่ี
ผิด ก%อให,เกิดความเครียดจนอาจจะแก,ปWญหาด,วยการฆ%าตัวตาย หรือแก,ปWญหาด,วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและ
เยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป=นอนาคตของชาติ เป=นกลุ%มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ี
สามารถช%วยกันเสริมสร,างกิจกรรมท่ีเป=นประโยชน"ต%อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป=นวัยท่ีมี
ความคิดสร,างสรรค"มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ,นให,เด็กและเยาวชน กล,าคิด กล,าทํา กล,าแสดงออกในสิ่งท่ีดี
พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร,างสรรค"และส%งเสริมให,เป=นคนท่ีมี คุณธรรม มีความซ่ือสัตย"สุจริต มีสติปWญญา มี
ความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช%วยสร,างให,พวกเขาตระหนักถึงคุณค%าของตนเองพร,อมมีภูมิคุ,มกัน รู,เท%า
ทันการเปลี่ยนแปลง ไม%ตกเป=นเหยื่อหรือสร,างปWญหาให,กับสังคม แต%กลับจะเป=นผู,พร,อมท่ีจะพัฒนาตนเองให,เป=น
ทรัพยากรอันทรงคุณค%า เป=นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก,าวหน,าและม่ันคงของชาติ 
เยาวชนจึงต,องมีความรู,และศีลธรรมควบคู%กันไป เพ่ือให,เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค%านิยมในการ    
ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พ.ศ. 2537 แก,ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต,บังคับแห%งกฎหมายองค"การบริหารส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,องทําในเขต
องค"การบริหารส%วนตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจและหน,าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนใน
ท,องถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ข,อ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปWญญาท,องถ่ิน และวัฒนธรรมอัน
ดีของท,องถ่ิน ส%วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทําโครงการ 
“เข,าค%ายพุทธบุตร โรงเรียนในตําบลสวนหม%อน” ซ่ึงเป=นโครงการท่ีช%วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝWง
จิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป=นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให,มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต เพ่ือให,เด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา หลักคําสอน ท่ีได,รับไปประยุกต"ใช,ในชีวิตประจําวัน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,เด็กและเยาวชนเข,าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป=นต%อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
 3.2 เพ่ือให,เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป=นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป=นผู,มีศีล สมาธิ ปWญญา 
เป=นแบบอย%างท่ีดีในสังคม  
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให,อยู%ร%วมกันอย%างสงบสุขและเหมาะสม  
 3.4 เพ่ือปลูกฝWงค%านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย" สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต%อตนเองและสังคมและประเทศชาติบ,านเมือง  

4. เป�าหมาย  
 เด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลสวนหม%อน จํานวน      คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
 
 



 
                                                            ๓๗ 

 

๗. วิธีดําเนินการ  
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
 2. ติดต%อประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 3. ประชาสัมพันธ"โครงการให,กับหมู%บ,าน ในเขตพ้ืนท่ีได,รับทราบ  
 4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใช,เป=นแนวทางปฏิบัติในป�ต%อไป  

๘. งบประมาณ  
  ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนร%วมกับโรงเรียนในตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. นักเรียนเข,าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป=นต%อการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป=นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป=นผู,มีศีล สมาธิ ปWญญาเป=นแบบอย%างท่ีดีใน
สังคม  
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให,อยู%ร%วมกันอย%างสงบสุขและเหมาะสม  
 4. ปลูกฝWงค%านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย"สุจริตมีความรับผิดชอบต%อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                ๓๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญต"อต@านการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันเป=นปWญหาท่ีทําลายสังคมอย%างรุนแรงและฝWงรากลึก เป=นปWญหาท่ีสะท,อน
วิกฤตการณ"ด,านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก,ไขปWญหาได,อย%างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต,องมี
ค%านิยมในการรักความดีและรู,สึกไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสร,างค%านิยมท่ี
ถูกต,องนี้จะเป=นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให,ทุกคนเป=นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปWจจุบันประชาชนจํานวนไม%น,อยเห็นปWญหา
เรื่องการทุจริตคอร"รัปชันเป=นเรื่องท่ียอมรับได,หากตนเองได,รับผลประโยชน"ด,วย สะท,อนให,เห็นว%าเด็ก เยาวชนไทย
ขาดการปลูกฝWงด,านคุณธรรม จริยธรรม อย%างยั่งยืน หากปล%อยให,ค%านิยมท่ีไม%ถูกต,องเช%นนี้เกิดข้ึนต%อไป ความ
ล,มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและส%งผลเสียต%อสังคมในด,านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตระหนักถึงปWญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได,จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต%อต,านการ
ทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุ,นให,เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปWญหาท่ีเกิดข้ึนและพร,อมท่ีจะเป=น
กําลังสําคัญในการต%อต,านการทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป=นการป�องกันและแก,ไขปWญหาทุจริตท่ี
ได,ผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบลมีอํานาจหน,าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด,าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต, บังคับแห%งกฎหมายองค"การบริหารส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,อง
ทําในเขตองค"การบริหารส%วนตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู,สูงอายุ และผู,พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให,แก%องค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให,เทศบาล เมืองพัทยา และองค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจและหน,าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห"และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู,ด,อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห%งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต,องการพัฒนาคนไทยให,
เป=นคนท่ีสมบูรณ"ท้ังด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญา ความรู, มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู% ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการสร,างจิตสํานึกด,านจริยธรรมและคุณธรรมให,เด็กและเยาวชน ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร"รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
 3.2 เพ่ือเสริมสร,างค%านิยมท่ีถูกต,องให,กับเด็กและเยาวชน และให,เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี 
มีความ ซ่ือสัตย"สุจริต  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,เด็ก และเยาวชนได,ฝvกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย%างสร,างสรรค"มีคุณค%าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต%อต,านการทุจริต  
 3.4 เพ่ือให,เด็กและเยาวชน รู,จักใช,เวลาว%างให,เกิดประโยชน" และสร,างสรรค"  

4. เป�าหมาย  
 เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อน 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู,ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปWญหาการทุจริต    
คอร"รัปชันท่ีเกิดข้ึนและพร,อมท่ีจะเป=นกําลังสําคัญในการต%อต,านการทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 5.2 แต%งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
 
 
   



 
                                                            ๓๙ 
 
 5.3 ประชาสัมพันธ"ให,เด็ก และเยาวชนส%งคําขวัญเข,าประกวด  
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ"ท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกําหนด  
 5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ผลท่ีคาดว"าจะได@รับ  
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค%านิยมท่ีถูกต,อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย"สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได,ฝvกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย%างสร,างสรรค"มีคุณค%าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ
ต%อต,าน การทุจริต  
 10.4 เด็กและเยาวชนรู,จักใช,เวลาว%างให,เกิดประโยชน" และสร,างสรรค" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๔๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร@างภูมิคุ@มกันทางสังคมให@เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม"อน (กิจกรรม “โตไปไม"
โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ในปWจจุบันการทุจริตคอร"รัปชันเป=นปWญหาท่ีทําลายสังคมอย%างรุนแรงและฝWงรากลึก เป=นปWญหาท่ีสะท,อน
วิกฤตการณ" ด,านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซ่ึงการท่ีจะแก,ไขปWญหาได,อย%างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต,องมี
ค%านิยมในการรักความดีและรู,สึกไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ%มเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจหน,าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด,าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต,บังคับ แห%งกฎหมาย องค"การบริหารส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,อง
ทําในเขตองค"การบริหารส%วนตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู,สูงอายุ และผู,พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให,แก%องค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให,เทศบาล เมืองพัทยา และองค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจและหน,าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห"และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู,ด,อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห%งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต,องการพัฒนาคนไทยให,
เป=นคนท่ีสมบูรณ"ท้ังด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญา ความรู, มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู% ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให,รัฐต,องส%งเสริมการดําเนินงานและ
จัดต้ังแหล%งเรียนรู,ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนพิจารณาเห็นความสําคัญของปWญหาดังกล%าว จึงได,จัดโครงการสร,าง
ภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม%อน (กิจกรรม “โตไปไม%โกง”) ข้ึน เพ่ือเป=นการสร,างภูมิคุ,มกัน
และค%านิยมท่ีถูกต,องซ่ึงจะเป=นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให,เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป=นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและเป=นการ
ป�องกันแก,ไขปWญหาทุจริตคอร"รัปชันท่ีได,ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝWงจิตสํานึกให,เด็กและเยาวชนรักความถูกต,อง มีความ
ซ่ือสัตย"สุจริต การยึดม่ันในความสัตย"จริงรู,จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต%อตนเองและผู,อ่ืนโดยชอบ ไม%คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส%วนรวม ตระหนักรู,และคํานึงถึงสังคมส%วนรวมมีความรับผิดชอบต%อตัวเองในการกระทํา
ใดๆ และพร,อมท่ีจะเสียสละประโยชน"ส%วนตนเพ่ือรักษาประโยชน"ส%วนรวม  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือส%งเสริมและปลูกฝWงให,เด็กและเยาวชนเป=นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย" สุจริต  
 3.2 เพ่ือสร,างภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชน ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร,อมท่ีจะเสียสละประโยชน"ส%วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน"ส%วนรวม  

4. เป�าหมาย  
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนในตําบลสวนหม%อน   
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู, สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู,
ประสบการณ"ท่ีได,รับมาปรับใช,กับตนเองและสังคมส%วนรวมได,อย%างมีความสุข  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 แต%งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 
 
  



 
                                                              ๔๑ 
 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๒,๐๐๐ บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ผลท่ีคาดว"าจะได@รับ  
 10.1 เด็กและเยาวชนได,รับการปลูกฝWงให,เป=นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย" สุจริต  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ,มกันทางสังคม ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร,อมท่ีจะเสียสละประโยชน"ส%วนตน เพ่ือรักษาประโยชน"
ส%วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             ๔๒ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร@างภูมิคุ@มกันทางสังคมให@เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม"อน (กิจกรรม “ส"งเสริมการ
เรียนรู@ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 เนื่องจากปWจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได,รับผลกระทบจากหลายๆ ด,านท่ีทําให,เกิดปWญหาเช%น ผลกระทบ
ด,าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส%งผลให,เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม%พึงประสงค" เด็กและเยาวชนไทยไม%เห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแต%วัตถุนิยมไม%รู,จักการประมาณตน ซ่ึงก%อให,เกิดผลเสียต%ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึง
ควรทําให,เด็กและเยาวชน รู,จักความพอเพียง ปลูกฝWงอบรม บ%มเพาะให,เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล,อมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ%ายทอด เพ่ือให,เด็กและเยาวชนรู,จัก
การใช,ชีวิตได,อย%างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักอยู%ร%วมกับผู,อ่ืน รู,จัก
เอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน มีจิตสํานึกรักษ"สิ่งแวดล,อมและเห็นคุณค%าของวัฒนธรรมค%านิยม ความเป=นไทย 
ท%ามกลางการเปลี่ยนแปลงต%างๆ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป=นอนาคตของชาติ 
จึงได,จัดโครงการ สร,างภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม%อน (กิจกรรมส%งเสริมการเรียนรู,ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝWงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให,กับเด็กและเยาวชน เป=นการสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมให,เด็กและเยาวชนสามารถใช,ชีวิตได,อย%างสมดุลท%ามกลางการเปลี่ยนแปลงต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนและเห็นคุณค%า
ของทรัพยากรต%างๆ รู,จักอยู%ร%วมกับผู,อ่ืน รู,จัก เอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน มีจิตสํานึกรักษ"สิ่งแวดล,อม และเห็นคุณค%า
ของวัฒนธรรม ค%านิยมความเป=นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจหน,าท่ีในการ
พัฒนาตําบลท้ังในด,านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต,บังคับแห%งกฎหมาย องค"การบริหาร
ส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,องทําในเขตองค"การบริหารส%วน ตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู,สูงอายุ และผู,พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ให,แก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให,เทศบาล เมืองพัทยา และองค"การบริหารส%วนตําบล มี
อํานาจและหน,าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห"และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู,ด,อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี
ต,องการพัฒนาคนไทยให,เป=นคนท่ีสมบูรณ"ท้ังด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญา ความรู, มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู%ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือส%งเสริมและปลูกฝWงให,เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได,  
 3.2 เพ่ือสร,างภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชนสามารถใช,ชีวิตได,อย%างสมดุลท%ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต%างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,เด็กและเยาวชนเห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน และรู,จัก
อยู%ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๔๓ 
 

4. เป�าหมาย  
           เด็กและเยาวชนในตําบลสวนหม%อน  
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู, รู,จักการใช,ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ% แบ%งปWน และรู,จักอยู%ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมี
ความสุข  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 แต%งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๘๐,๐๐๐ บาท     

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ผลท่ีคาดว"าจะได@รับ  
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในการดําเนินชีวิตประจําวันได, 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ,มกันทางสังคม สามารถใช,ชีวิตได,อย%างสมดุลท%ามกลางการเปลี่ยนแปลงต%างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนได,  
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน และรู,จักอยู%ร%วมกับ
ผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๔๔ 
  
 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต"อต@านการทุจริตของผู@บริหาร  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต"อต@านการทุจริตของผู@บริหารองค�กรปกครอง
ส"วนท@องถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได,จัดทํายุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล,ว 3 ฉบับ 
ท่ีใช,อยู%ในปWจจุบันเป=นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป� พ.ศ. 2560 จนถึงป� พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ%งสู%การเป=นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป=นสังคมมิติใหม%ท่ีประชาชนไม%เพิกเฉยต%อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได,รับความร%วมมือจาก
ฝrายการเมือง หน%วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ"รักษาผลประโยชน"ของชาติและประชาชนเพ่ือให,
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด,านความโปร%งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน" 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต” มีเป�าหมาย หลักเพ่ือให,ประเทศไทยได,รับการประเมินดัชนีการรับรู,
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม%น,อยกว%าร,อยละ 50 ในป� พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนได,นั้น การบริหารงานภาครัฐต,องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ,าหน,าท่ีของรัฐและประชาชนต,องมี
พฤติกรรมแตกต%างจากท่ีเป=นอยู%ในปWจจุบัน ไม%ใช,ตําแหน%งหน,าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได,กําหนด
ยุทธศาสตร"การดําเนินงานออกเป=น 6 ยุทธศาสตร" ดังนี้  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 1 สร,างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 4 พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นหน%วยงานของรัฐภายใต,โครงสร,างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ%งเน,นการกระจายอํานาจจากส%วนกลางลงสู%ท,องถ่ินและเป=นกลไกหนึ่งใน
การส%งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป=นหน%วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ิน การพัฒนาองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินให,เกิดความยั่งยืนรัฐจะต,อง
ให,ความเป=นอิสระแก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินโดยยึดหลักแห%งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ"ของประชาชน
ในท,องถ่ิน และส%งเสริมให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นหน%วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส%วน
ร%วมในการตัดสินใจแก,ไขปWญหาในระดับพ้ืนท่ี ส%วนการกํากับดูแลองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจะทําได,เท%าท่ีจําเป=น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต,องเป=นไปเพ่ือการคุ,มครองประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ิน  
 ท้ังนี้ ต,องยอมรับว%าปWญหาการทุจริตในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได,สร,างความ  
ขมข่ืนใจให,แก%คนทํางานในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมาเป=นเวลาช,านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินประกอบกับมีปWจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย"
สุจริต ของคนทํางานราชการส%วนท,องถ่ินให,เหือดหายไป และหากจะว%ากันไปแล,วเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดข้ึนกับคนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืนได,เช%นเดียวกัน เพียงแต%คนทํางานในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมี
จํานวนมากและมากกว%าคนทํางานในหน%วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป=นไปได,สูงท่ีคนทํางานในท,องถ่ิน 
อาจต,องถูกครหาในเรื่องการใช,อํานาจหน,าท่ีโดยมิชอบมากกว%า แม,ว%าโอกาสหรือช%องทางท่ีคนทํางานในท,องถ่ินจะใช,
อํานาจให,ออกนอกลู%นอกทางจะมีได,ไม%มากเท%ากับท่ีคนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืน และมูลค%าของความเสียหาย   
 
 
 
 



 
                                                        ๔๕ 
 
ของรัฐท่ีคนทํางานในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินได,ก%อให,เกิดข้ึนก็อาจเป=นแค%เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 ดังนั้น จึงมีความจําเป=นท่ีผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินต,องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต%อต,านการทุจริตอย%างเห็นชัดเป=นรูปธรรม ด,วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ส%งเสริมให,องค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินบริหารงานด,วยความโปร%งใส มีความเข,มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ,านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน"สุขแก%ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป�องกันการทุจริต
ขององค"กรตนเองต%อไปให,ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต%อไป  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินด,วยการ
จัดทําแผน ป�องกันการทุจริตในองค"กรท่ีบริหาร  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหาร อย%างน,อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารต%อสาธารณชน อย%างน,อย 1 ครั้ง  
 4.๓ แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 4 ป�  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 6.2 ประชุมหน%วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข,อง  
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.6 ประกาศใช,แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต  
  - มีประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหาร อย%างน,อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารต%อสาธารณะชน อย%างน,อย 1 ครั้ง  
  - มีแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 4 ป� จํานวน 1 ฉบับ  
 
 
 



 
                                                     ๔๖ 
 
 10.2 ผลลัพธ"  
  - การบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความโปร%งใส สามารถป�องกันการ
ทุจริตของบุคลากรในองค"กรได,  
  - ลดข,อร,องเรียนการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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 2.2 มาตรการสร@างความโปร"งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.1 สร@างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคลให@เปPนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ บรรจุแต"งตั้ง 
โยกย@าย โอน เล่ือนตําแหน"ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม มาตรการการสร@างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=น
บุคลากรท่ีมีความสําคัญต%อองค"กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,มี
ศักยภาพ โดยมุ%งผลสัมฤทธิ์ของงานให,เกิดประโยชน"ต%อองค"กร และประชาชน การพัฒนางานขององค"กรจะบรรลุผล
ได,ต,องเริ่มมาจากบุคลากรผู,ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป=นปWจจัยสําคัญในการพัฒนางานให,มีคุณภาพ จะต,องมีมาตรฐานในการ
ทํางานท่ีเป=นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร%งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได, ด,านการพัฒนา
ระบบบริหารให,มีประสิทธิภาพ เป=นธรรม เพ่ือนําไปสู%การสร,างมาตรฐานความโปร%งใส และการให,บริการท่ีเป=นธรรม
ตรวจสอบได,อย%างแท,จริงต%อไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 
และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจหน,าท่ีในการพัฒนา
ตําบลท้ังในด,านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว%าด,วย
หลักเกณฑ"และ วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให,การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ี
ดีนั้นต,องก%อให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ,มค%าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบล ลงวันท่ี ๓ เดือน กุมภาพันธ" 25๕๙ เพ่ือเป=น
การส%งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให,มีประสิทธิภาพเป=นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทํางาน มีความโปร%งใสและตรวจสอบการทํางานได, จึงได,จัดให,มีมาตรการสร,างความโปร%งใสในการบริหารงานบุคคล
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด,านความโปร%งใสในการบริหารบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.2 เพ่ือให,การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต,อง โปร%งใสสามารถตรวจสอบได, 
 3.3 เพ่ือเป=นการป�องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน"จากการปฏิบัติงานด,านบริหารงานบุคคล  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด,านบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,
มีประสิทธิภาพได,คนดี คนเก%งเข,ามาทํางาน  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการด,านการบริหารบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน 1 มาตรการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 สํานักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ" การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต%งต้ัง โยกย,าย โอนเลื่อนตําแหน%ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ 
 6.2 นําหลักเกณฑ"การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป=นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพร%มาตรการการบริหารงานบุคคล  
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
 



 
                                                           ๔๘ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต  
  - มีมาตรการดําเนินงานด,านบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลจํานวน 1 มาตรการ  
  - เจ,าหน,าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป=นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ"  
  - ลดข,อร,องเรียนในด,านบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลไม%น,อยกว%า 90 %  
  - บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลมีความพึงพอใจต%อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม%ต่ํากว%าระดับ 3  
  - การบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลมีความโปร%งใสสามารถป�องกันการทุจริตของ
เจ,าหน,าท่ีได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๔๙ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค�การบริหารส"วนตําบล ปลัด
องค�การบริหารส"วนตําบล และหัวหน@าส"วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นหน%วยงานบริหารราชการองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน,าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให,แก%ประชาชนในท,องถ่ิน ตามอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วน
ตําบล ท้ังท่ีเป=นหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 และหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให,แก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน,าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให,ทํามีหน,าท่ีต,องทําอีกมากมาย
ในการให,บริการสาธารณะแก%ประชาชน ผู,มารับบริการติดต%อกับหน%วยงานต%างๆ ขององค"การบริหารส%วนตําบลนั้น 
มักจะประสบปWญหาด,านการอํานวยความสะดวกในการติดต%อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู%กับฝrาย
ผู,บริหาร ไม%มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน,าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน,าหน%วยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝrายต%าง ๆ ซ่ึงเป=นอุปสรรคอย%างยิ่งต%อการให,บริการ ทําให,การบริการเกิดความล%าช,า 
ประชาชนไม%ได,รับความสะดวกอันอาจเป=นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ,าหน,าท่ี ส%งผลให,ระบบการให,บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให,เป=นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาว%า ด,วยหลักเกณฑ" และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกําหนดให,การบริหารราชการ เพ่ือให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของ
รัฐ ไม%มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป=น ประชาชนได,รับการอํานวยความสะดวกและได,รับการตอบสนอง
ความต,องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ,มค%า ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารราชการเป=นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต,องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให,บริการและไม%สร,างเง่ือนไขข้ันตอนท่ี
มีความยุ%งยาก จึงจําเป=นต,องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการลดข้ันตอนการให,บริการประชาชนให,ได,รับความสะดวก รวดเร็ว เป=นธรรม ตอบสนอง
ความต,องการของประชาชน  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน%วยงาน  
 3.3 เพ่ือเป=นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู,บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือป�องกันการผูกขาดอํานาจหน,าท่ีในการใช,ดุลพินิจอันอาจเป=นเหตุแห%งการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบในตําแหน%งหน,าท่ีราชการ  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค"การบริหารส%วนตําบล ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล และหัวหน,า
ส%วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด,วย นายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,รองนายกองค"การบริหาร
ส%วนตําบล นายกนายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล รองปลัดองค"การ
บริหารส%วนตําบล และหัวหน,าส%วนราชการ ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,รองปลัดองค"การบริหารส%วน
ตําบล และปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,หัวหน,าส%วนราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 
 
 
 



  
                                                      ๕๐ 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข,อบังคับและหนังสือสั่ง
การ  
 6.2 จัดทําหนังสือแจ,งเวียนให,ทุกส%วนราชการและผู,รับมอบอํานาจให,ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบ  
 6.4 ให,ผู,รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได,รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให,ผู,ท่ีเก่ียวข,องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม%น,อยกว%า 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได,รับอยู%ในระดับดี  
  - ประชาชนได,รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน,าท่ีอันเป=นช%องทางแห%งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๕๑ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร@างความโปร"งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป=นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงใช,หลักการการให,รางวัลเป=นแรงจูงใจให,ผู,ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ,นในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ให,ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเป=นเรื่องลําดับต,นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย%างยิ่งเรื่องการใช,ดุลพินิจของ
ผู,บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู,ใต,บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค"การบริหาร
ส%วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ ได,กําหนดให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน แต%งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนข,าราชการ ด,วยเหตุผลนี้เองจึงเป=นท่ีมาของกิจกรรมการสร,างความโปร%งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค�  

 เพ่ือให,การบริหารงานบุคคลด,านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร%งใส เป=นธรรมและสามารถตรวจสอบได,  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แต%งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข,าราชการองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน โดยแต%งต้ังปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นประธานกรรมการ และหัวหน,าส%วน
ราชการเป=นกรรมการ และข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีรับผิดชอบงานบุคคลเป=นเลขานุการ  
 6.2 แต%งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน โดย
ประกอบด,วย ประธานกรรมการ หัวหน,าส%วนเป=นกรรมการ และข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ี
รับผิดชอบงานบุคคลเป=นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข,าราชการองค"การบริหารส%วน
ส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู,บังคับบัญชาได,พิจารณาไว,โดยเจ,าหน,าท่ีให,
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเป=นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข,าราชการองค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให,แก%
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข,าราชการ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเสนอมา โดยใช,หลักเกณฑ" ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค"การบริหาร
ส%วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 



 
                                                            ๕๒ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ช%วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกกองภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร%งใส เป=นธรรม ตรวจสอบได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
                                                        ๕๓ 
 
 
 2.2.2 สร@างความโปร"งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช@ประโยชน�ใน 
ทรัพย�สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให@เปPนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข@องอย"าง
เคร"งครัด 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ"ายเงินตามข@อบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป8”  

2. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือให,การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  เป=น
แนวทางเดียวกันและสอดคล,องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร"ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให,บุคลากรฝrายบัญชีกองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายให,
ความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติทําให,เกิดความคุ,มค%าและมีประสิทธิภาพลดข,อผิดพลาดในการเบิกจ%ายเงินตาม
ข,อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป� และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข,องซ่ึงถือเป=นเรื่องสําคัญท่ีองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจะต,องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเป=นต%อการบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
   

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,บุคลากรฝrายบัญชี กองคลัง มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
ท่ีเก่ียวข,อง  
 3.2 เพ่ือลดข,อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให,เกิดความเสียหายแก%ทางราชการ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝrายบัญชี กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ%าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ%ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว,  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 บุคลากรฝrายบัญชี กองคลัง มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ี เก่ียวข,อง  
 10.2 ลดข,อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให,เกิดความเสียหายแก%ทางราชการ และเป=นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 10.3 เกิดความคุ,มค%าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 



  
                                                           ๕๔ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให,มีการบริหาร
ราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน"สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให,เป=นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการพัสดุ ป� 2535 และแก,ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข,อง  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด,านจัดซ้ือจัดจ,าง  
 3.2 เพ่ือใช,เป=นข,อมูลในการรายงานผู,บริหาร  
 3.3 เพ่ือใช,เป=นข,อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ,างของหน%วยงาน  
 3.4 เพ่ือให,ทราบปWญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 3.5 เพ่ือใช,เป=นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 3.6 เพ่ือเป=นข,อมูลให,กับประชาชนสามารถตรวจสอบได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 เจ,าหน,าท่ีผู,ปฏิบัติงานด,านพัสดุและผู,อํานวยการกองคลัง  
   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดเก็บข,อมูลในการจัดซ้ือจัดจ,าง  
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ,างและคิดเป=นร,อยละของจํานวนโครงการและร,อยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ,าง  
 6.4 สรุปปWญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ,างประจําป�  
 6.6 รายงานการวิเคราะห"ผลการจัดซ้ือจัดจ,างประจําป�  
 6.7 เผยแพร%ข,อมูลให,ประชาชนได,รับทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ประชาชนได,รับทราบข,อมูลในการบริหารงานของหน%วยงานด,วยความโปร%งใสมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ผู,บริหารมีข,อมูลในการวางแผนการบริหารงานให,มีประสิทธิภาพ  
 10.3 ผู,ปฏิบัติงานมีข,อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ,างให,มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ,มค%าเป=นประโยชน"กับประชาชน 
 
 



 
                                                           ๕๕ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร@างความโปร"งใสในการใช@จ"ายเงินงบประมาณ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการปฏิบัติงานให,โปร%งใส สามารถตรวจสอบได,  
 3.2 เพ่ือให,หน%วยงานมีระบบป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 3.3 เพ่ือเป=นการป�องกันการใช,จ%ายเงิน เพ่ือส%งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ,อง 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 เจ,าหน,าท่ีผู,ปฏิบัติงานด,านพัสดุ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน%วยงาน ถึงความเก่ียวข,องกับผู,เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ  
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน%วยงานถึงความ
เก่ียวข,องกับผู,เสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีระบบป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 10.2 มีการป�องกันการใช,จ%ายเงินเพ่ือส%งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ,อง  
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร%งใสตรวจสอบได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๕๖ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารด@านการจัดซ้ือ – จัดจ@าง  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 เนื่องจากองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีฐานะเป=นนิติบุคคล มีอํานาจหน,าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด,วยตนเอง ท้ังในเรื่องการใช,จ%ายเงินและการบริหารงานต%างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต%ต,องเป=นไปตามอํานาจหน,าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว, ดังนั้น การท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จะ
บริหารงานให,มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน"สูงสุดแก%ประชาชน จะต,องบริหารงานด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต มี
ความโปร%งใส และสามารถตรวจสอบได,ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพ่ือให,เป=นไปตามการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีและให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชนในการจัดซ้ือ 
จัดจ,าง และการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสาร ประกอบกับตามพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให,การ
จัดซ้ือ จัดจ,าง ให,ส%วนราชการดําเนินการโดยเป�ดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน"และผลเสียทางสังคม 
ภาระต%อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค"ท่ีจะใช,ราคาและประโยชน"ระยะยาวท่ีจะได,รับประกอบกัน  
 ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารงบประมาณขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%างโปร%งใส 
ตรวจสอบได, เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน"สูงสุดแก%ประชาชนในท,องถ่ิน จึงมีความจําเป=นต,องจัดโครงการ
เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารด,านการจัดซ้ือ – จัดจ,าง เพ่ือให,ประชาชนได,เข,าถึงข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ,าง
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทุกโครงการและกิจกรรม  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนได,รับทราบข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ,างตามโครงการและกิจกรรมต%างๆ 
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 3.2 เพ่ือเสริมสร,างความโปร%งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได,ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3.3 เพ่ือป�องกันการทุจริตในหน%วยงาน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร%ข,อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ,าง ตามแผนงาน/โครงการต%างๆ ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ท่ีดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการพัสดุขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก,ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช%องทาง ได,แก% ทางเว็บไซต" บอร"ดประชาสัมพันธ" หนังสือ หอกระจาย
ข%าวประจําหมู%บ,าน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน และหมู%บ,านต%างๆ ภายในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 รวบรวมข,อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ,าง  
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ,าง   
  - ประกาศรายชื่อผู,ผ%านการคัดเลือกพร,อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ,าง  
 6.2 นําส%งประกาศไปเผยแพร%ประชาสัมพันธ"ตามช%องทางการประชาสัมพันธ"ขององค"การบริหารส%วนตําบล 
ได,แก% ทางเว็บไซต" บอร"ด ประชาสัมพันธ" หอกระจายข%าวประจําหมู%บ,าน หน%วยงานราชการ เป=นต,น  
 
 
 
 



 
                                                      ๕๗ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ,างไม%น,อยกว%า 3 ช%องทาง  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - ประชาชนได,เข,าถึงข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ,างไม%น,อยกว%าร,อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือ จัดจ,างท้ังหมด  
  - การจัดหาพัสดุเป=นไปอย%างโปร%งใส ตรวจสอบได,ทุกข้ันตอน  
  - สามารถลดปWญหาการร,องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ,างได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    ๕๘          
                                                              
 2.2.3 สร@างความโปร"งใสในการให@บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให@เกิดความพึงพอใจ แก"
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม"เลือกปฏิบัติ  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให@เกิดความ
พึงพอใจแก"ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม"เลือกปฏิบัติ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต,องการของประชาชน และให,ประชาชนสามารถตรวจสอบได,ตามหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย"บริการร%วมหรือ ศูนย"บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ท่ีทําการ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นศูนย"บริการประชาชนในการติดต%อ สอบถามข,อมูล ยื่นคําขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป=นอํานาจหน,าท่ีและภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล ติดตามความคืบหน,า และแจ,งผลการ
ดําเนินการให,ประชาชนผู,รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต%ละกระบวนงานเพ่ือให,มีระบบบริการท่ี
เชื่อมต%อระหว%างศูนย"บริการร%วมกับหน%วยงานเจ,าของเรื่อง ท้ังในด,านเอกสาร การส%งต%องาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต%ละกระบวนงาน ใช,ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช%วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช,ระบบ บัตรคิว เพ่ือให,บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให,บริการท่ีดีกับ
ประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก%ประชาชน ให,ได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%เลือกปฏิบัติ  
 นอกจากนี้ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ"มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ิน ได,มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด,านถนน ทางเดิน และทาง
เท,า, ด,านไฟฟ�าสาธารณะ, ด,านระบบ ระบายน้ํา, ด,านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด,านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด,านการ
ส%งเสริมกีฬา, ด,านการส%งเสริมผู,สูงอายุ, ด,านการส%งเสริมผู,ด,อยโอกาส, ด,านงานสาธารณสุข, ด,านการส%งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด,านการส%งเสริมอาชีพ, ด,านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด,านการส%งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท,องถ่ิน, ด,านการส%งเสริมการท%องเท่ียว, ด,านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม, 
ด,านศึกษาและด,านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร%งด%วนของรัฐบาล (การ แก,ไขปWญหาไฟปrาและหมอกควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล%งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต%แหล%งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป�องกันและแก,ไขปWญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน สร,างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะ ให,
ประชาชน ได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป=นมาตรการในการป�องกันการทุจริต
คอร"รัปชัน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 สร,างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะ ให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม%เลือก
ปฏิบัติ  
 3.2 เพ่ือเป=นมาตรการในการป�องกันการทุจริตคอร"รัปชัน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม%เลือกปฏิบัติ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 



 
                                                          ๕๙ 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%เลือก
ปฏิบัติ ให,ได,มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด,านถนน ทางเดิน และทางเท,า, ด,านไฟฟ�าสาธารณะ, ด,านระบบระบายน้ํา, 
ด,านน,�าเพ่ือการบริโภค, ด,านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด,านการส%งเสริมกีฬา, ด,านการส%งเสริมผู,สูงอายุ, ด,านการ
ส%งเสริมผู,ด,อยโอกาส, ด,านงาน สาธารณสุข, ด,านการส%งเสริมการพัฒนาสตรี, ด,านการส%งเสริมอาชีพ, ด,านการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด,านการ ส%งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท,องถ่ิน, ด,านการส%งเสริมการ
ท%องเท่ียว, ด,านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม, ด,านศึกษา และด,านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร%งด%วนของรัฐบาล (การแก,ไขปWญหาไฟปrาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล%งน้ํา    
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต%แหล%งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป�องกันและแก,ไขปWญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายจากงบประมาณรวมในค%าวัสดุ/ค%าใช,สอยฯ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 สร,างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%
เลือกปฏิบัติ  
 10.2 ไม%มีการทุจริตคอร"รัปชันในกระบวนการบริการสาธารณะแก%ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๖๐ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช@บัตรคิวในการติดต"อราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นหน%วยงานบริหารราชการองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน,าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให,แก%ประชาชนในท,องถ่ิน ตามอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วน
ตําบล ท้ังท่ีเป=นหน,าท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 และหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให,แก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน,าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให,องค"การบริหารส%วนตําบลมี
หน,าท่ีต,องทําอีกมากมายในการให,บริการสาธารณะแก%ประชาชนผู,มาขอรับบริการติดต%อกับหน%วยงานต%างๆ ของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนั้นมักจะประสบปWญหาด,านการอํานวยความสะดวกอย%างเสมอภาค เป=นธรรม 
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู,มาขอรับบริการเป=นจํานวนมากซ่ึงเจ,าหน,าท่ีไม%สามารถให,บริการได,อย%างทันท%วงที การ
ตอบสนอง ความต,องการเกิดความล%าช,าไม%เป=นธรรม และการให,บริการไม%เป=นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป=นช%องทางหนึ่ง
ในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ,าหน,าท่ีซ่ึงถือเป=นพฤติกรรมท่ีไม%พึงประสงค" ท้ังผู,มาขอรับบริการและผู,ให,บริการ 
ส%งผลต%อมาตรฐานการให,บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
 เพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน โดยใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี และให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสารอย%างโปร%งใสตามพระราช 
กฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให,การบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี ได,แก% การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป�าหมายโดยก%อให,เกิดประโยชน"สุขแก%ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม%มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป=น และประชาชน
ได,รับการอํานวยความสะดวกและได,รับการตอบสนองความต,องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,มุ%งเน,นท่ีจะให,บริการประชาชนให,แล,วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมให,บริการโดยจัดลําดับก%อน – หลัง เพ่ือเป=นการสร,างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการให,บริการ
ประชาชนโดยไม%เลือกปฏิบัติ จึงได,จัดกิจกรรมการใช,บัตรคิวในการติดต%อราชการสําหรับผู,มาติดต%อราชการ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างกลไกในการปฏิบัติราชการด,านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป=นธรรมต%อผู,มารับ
บริการ  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนผู,มาขอรับบริการได,รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต,องการของ
ประชาชน  
 3.3 เพ่ือให,ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให,และเกิดความคุ,มค%าในการขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือเป=นเกราะป�องกันในการปฏิบัติหน,าท่ีของเจ,าหน,าท่ีมิให,กระทําการแสวงหาประโยชน"หรือกระทํา
การประพฤติมิชอบต%อตําแหน%งหน,าท่ี อันเป=นเหตุแห%งการทุจริตต%อหน,าท่ี 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การจัดทําบัตรคิวในการให,บริการแก%ประชาชนท่ัวถึงเป=นธรรม 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                   ๖๑ 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู,รับผิดชอบ ในการดูแลกํากับการให,บริการ  
 6.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ  
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต%างๆ ตามความจําเป=นและเหมาะสม  
 6.4 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช,บริการ
ตามลําดับคิว  
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู,มาขอรับบริการ  
 6.6 สรุปผลการให,บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป=นรายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แก,ไขการ 
ให,บริการอย%างมีคุณภาพ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต มีการใช,บัตรคิวสําหรับให,บริการแก%ประชาชนตามลําดับก%อนหลัง สําหรับหน%วยงานท่ี
ให,บริการ  
 10.2 ผลผลิต  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ 
  - การให,บริการเกิดความโปร%งใส ลดข,อร,องเรียนการทุจริตต%อหน,าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            ๖๒ 
 
 2.3 มาตรการการใช@ดุลยพินิจและใช@อํานาจหน@าท่ีให@เปPนไปตามหลักการบริหารกิจการบ@านเมืองท่ีดี  
 

 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข@องในแต"ละข้ันตอน เปbดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข"ายสารสนเทศขององค�กร
ปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักการบริหารจัดการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให,องค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองทีดี โดยอย%างน,อยต,องมีหลักเกณฑ"เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต,องการของประชาชน ตลอดจนจัดให,มีการรับ
ฟWงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู,รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให,สอดคล,องกับความต,องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในป�ท่ีผ%านมาได,มีการประเมินองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และได,ดําเนินการตามโครงการดังกล%าวอย%างต%อเนื่องทุกป�นั้น เพ่ือให,การประเมินบริหารจัดการบ,านเมืองท่ีดีเป=นไป
ด,วยความเรียบร,อยเกิดประโยชน"สุขต%อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจขององค"กรมีประสิทธิภาพและความ
คุ,มค%า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต,องการ ของประชาชนได,อย%างแท,จริง หรืออย%างน,อย
มีผลการประเมินไม%ตํ่ากว%าป�ท่ีผ%านมา องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต,องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว 
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินและอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบล
ตามกฎหมายเป=นสําคัญ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต,องการของประชาชน  
 3.3 เพ่ือรับฟWงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู,รับบริการ  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให,บริการประชาชน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,สั้นลง  
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป  
 4.4 พนักงานและเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 4.5 ผู,บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู%ผู,ใต,บังคับบัญชาซ่ึงมีหน,าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แต%งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลต,องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการให,บริการท่ีสามารถปฏิบัติได,จริงและพิจารณางานในภารกิจว%าเรื่องใดท่ีผู,บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให,แก%ผู,ใต,บังคับบัญชา 
  
 



 
                                                        ๖๓ 
 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี 
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบอํานาจให,รองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล หรือปลัดองค"การบริหารส%วน
ตําบลให,ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร,อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให,
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟWงข,อร,องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล%าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต%างๆ ให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลและ
ผู,บริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ประชาชนได,รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต%อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให,บริการ
ของเจ,าหน,าท่ี  
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล%องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร,นในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล,องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ทําให,ภาพลักษณ"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให,
ประชาชนมีความศรัทธาต%อคณะผู,บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๖๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในมาตรา 3/1 แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป=น
กฎหมายท่ีเป=นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว,ว%า “การบริหารราชการ
ต,องเป=นไปเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ,มค%าในเชิง
ภารกิจแห%งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน%วยงานท่ีไม%จําเป=น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต,องการของประชาชน” และเพ่ือให,การดําเนินการดังกล%าว
เป=นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล%าว จึงได,มีการประกาศใช,พระราชกฤษฎีกาว%า
ด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจัดทํา
หลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย%างน,อยต,องมีหลักเกณฑ"เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต%อความต,องการของประชาชน  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนต,องเป=นไปเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน ดังนั้นงานให,บริการจึง
เป=นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู,บริหารและพนักงานทุกท%านจะต,องร%วมกันปรับปรุงและ
แก,ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต,องการของประชาชนได,มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แล,วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให,เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต,องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแก,ไขปWญหา
ต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,กับประชาชนได,อย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนได,รับการบริการได,อย%างสะดวกรวดเร็วและถูกต,อง  
 3.2 เพ่ือให,สามารถตรวจสอบความต,องการของประชาชน รับรู,สภาพปWญหาและแก,ไขปWญหาท่ีเกิดข้ึนได, 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให,คํานึงถึงผลลัพธ"ในด,านการบริการประชาชนผู,มา
ติดต%อขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือให,การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร%งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและผู,ท่ีมาติดต%อราชการ 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 6.2 จัดให,มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให,ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน  
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู,รับผิดชอบให,เป=นปWจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงป�ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให,บริการแก%ประชาชน  
   
 
 



 
                                                         ๖๕ 
 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ%นพับประชาสัมพันธ"เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารต%างๆ  
  6.4.4 จัดให,มีกล%อง/ตู,รับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร"มคําร,องต%างๆ พร,อมตัวอย%างการกรอกแบบฟอร"มทุกงานบริการ  
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให,บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให,มีการให,บริการแก%
ประชาชนท้ังเวลาทําการและช%วงพักกลางวัน  
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต%อการให,บริการ  
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให,บริการ เพ่ือนําจุดบกพร%องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก,ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให,บริการให,ดียิ่งข้ึนอย%างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต%อไป  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ประชาชนได,รับการบริการได,อย%างสะดวกรวดเร็วและถูกต,อง  
 10.2 สามารถตรวจสอบความต,องการของประชาชน รับรู,สภาพปWญหาและแก,ไขปWญหาท่ีเกิดข้ึนได,  
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ" ในด,านการบริการประชาชนผู,มาติดต%อ
ขอรับบริการ  
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร%งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๖๖ 
 
 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู@มีอํานาจในองค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การมอบหมายอํานาจหน,าท่ีให,กับผู,ใต,บังคับบัญชาในการบริหารงานในด,านต%างๆ ภายในองค"กรนั้นก็เพ่ือ
เป=นการช%วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให,เกิดความคล%องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข%ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให,ผู,ใต,บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู, ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป=นอย%างดีด,วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให,การ
บริหารงานก%อให,เกิดประโยชน"สูงสุดแก%ราชการ  
 ดังนั้น การดําเนินการของหน%วยงานต,องมีการปรับให,เข,ากับสภาพสังคมและทันต%อสถานการณ"ท่ีการบริหาร
ราชการ ต,องเป=นไปเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ,มค%าในเชิงภารกิจแห%งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต,องการ ของประชาชน แต%ท้ังนี้ต,องมีผู,รับผิดชอบต%อผลของงานซ่ึงเป=นหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,การบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนภายใต,กรอบอํานาจหน,าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให,เป=นไป อย%างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน"สูงสุดแก%ราชการ  
 

4. เป�าหมาย  
 คณะผู,บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หรือหัวหน,าส%วนราชการในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต%งต้ัง มอบหมาย คณะผู,บริหาร ปลัดฯ  
รองปลัดฯ หรือหัวหน,าส%วนราชการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งให,คณะผู,บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หรือหัวหน,าส%วนราชการท่ีได,รับมอบหมายทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล%องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการให,บริการประชาชน/บริการสาธารณะได,อย%างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
                                                        ๖๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค�การบริหารส"วนตําบล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6 ) พ.ศ. 2552 ได,บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน,าท่ีของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลไว, หลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน,าท่ีของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลเอาไว, การท่ี นายก
องค"การบริหารส%วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต%างๆ เพียงผู,เดียวก็อาจทําให,เกิดช%องว%างในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนต%างๆ เกิดข้ึนได, ดังนั้น เพ่ือเป=นการแก,ไขปWญหาต%างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึง
ได,กําหนดมาตรการให,มีการมอบอํานาจของนายกองค"การบริหารส%วนตําบล ให,รองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล ได,ปฏิบัติราชการแทนนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การใช,ดุลยพินิจต%างๆ ของฝrายบริหารเป=นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ,านเมือง
ท่ีดี  
 3.2 เพ่ือให,เป=นการป�องกันการทุจริตคอร"รัปชันของเจ,าหน,าท่ี  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบอํานาจอย%างน,อยจํานวน ๔ เรื่อง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู%ในอํานาจของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลเสนอนายกองค"การบริหารส%วน
ตําบลพิจารณา  
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน,าท่ีของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลให,รองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกกองภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ร,อยละ ๗๕ ของเป�าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๖๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจ@าพนักงานท@องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได,บัญญัติกําหนดอํานาจหน,าท่ีของนายกองค"การบริหาร
ส%วนตําบลในฐานะเจ,าพนักงานท,องถ่ินไว,หลายประการ ท้ังการอนุญาตก%อสร,างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต%อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป=นต,น ซ่ึงล,วนแต%เก่ียวข,องกับสิทธิ หน,าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะให,อํานาจอยู%กับ
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลก็อาจเป=นผลให,การบริการประชาชนเกิดความล%าช,าและอาจเป=นช%องว%างท่ีทําให,เกิด
การทุจริตข้ึนมาได, ดังนั้น จึงได,กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ,าพนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การใช,ดุลยพินิจของเจ,าพนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป=นไป
อย%างรอบคอบ และประชาชนได,รับความสะดวก 
 3.2 เพ่ือป�องกันการทุจริตคอร"รัปชันของเจ,าหน,าท่ี  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 คําสั่งนายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบอํานาจเจ,าพนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให,กับรองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 เสนอคําสั่งองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมอบอํานาจเจ,าพนักงานท,องถ่ินให,รองนายกองค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นผู,ปฏิบัติราชการแทน นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในการใช,อํานาจเจ,า
พนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองช%าง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในฐานะเจ,าพนักงานท,องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๖๙ 
 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก"หน"วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให@เปPนท่ีประจักษ�  
 

 2.4.1 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก"สตรีดีเด"น  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป� จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป=นมาแห%งการต%อสู,เพ่ือให,ได,ซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ,าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเป=นวันเฉลิมพระชนม"
พรรษาของพระองค" ด,วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพ่ือให,คนไทยได,มีโอกาสและได,พระราชทานให,วันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป=น วันสตรีไทยของทุกป� เพ่ือให,ผู,หญิงไทยมี
โอกาสแสดงถึงความรู, ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู%ไปกับการสร,างความเข,มแข็งให,สถาบันสังคมและ
ให,สามารถเทียบเท%าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล,ว  
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6 ) พ.ศ. 2552 ท่ีกําหนดให,องค"การบริหารส%วนตําบล มีหน,าท่ีส%งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู,สูงอายุ และ
คนพิการ ประกอบกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีแนวทางในการปฏิบัติงานให,สอดคล,องกับสํานักงาน 
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติการบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก% หน%วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให,เป=นท่ีประจักษ" โดยการยกย%องเชิดชูเกียรติผู,ท่ีมี
ความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย%องเชิดชูเกียรติท่ีให,ความช%วยเหลือกิจการสาธารณะของท,องถ่ิน  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดให,มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด%น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด%นให,กับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1. เป=นผู,มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย" สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป=นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 2. เป=นผู,ทําคุณประโยชน"ต%อสังคม และประเทศชาติอย%างเด%นชัด สมควรเป=นแบบอย%างแก%คนท่ัวไป  
 3. เป=นผู,ทําประโยชน"ต%อสังคมและประเทศชาติ ในด,านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห" ฯลฯ ด,วยความเสียสละ เป=นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป=นแบบอย%างแก%คนท่ัวไป  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให,อยู%ในสังคมได,อย%าง
ภาคภูมิใจ  
 3.2 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป=นประโยชน"ต%อสังคม ให,มีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตนท่ีเป=นประโยชน"ต%อสังคมสืบไป  
 

4. เป�าหมาย  
 มอบประกาศเกียรติคุณให,แก%สตรีได,รับการคัดเลือกเป=นสตรีดีเด%น  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ"และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด%น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได,รับการคัดเลือกให,
เป=นสตรีดีเด%นประจําป� เพ่ือประกาศให,ประชาชนทราบ  
 
 
 
 



 
                                                          ๗๐ 
 
 6.2 แจ,งประกาศหลักเกณฑ"ในการคัดเลือกให,สมาชิกชมรมสตรีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ทราบ
ท่ัวกัน เพ่ือให,แต%ละหมู%บ,านดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข,ารับการคัดเลือกในชั้นต,นมายัง
องค"การบริหารส%วนตําบลเพ่ือให,คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได,พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 6.3 แต%งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน,าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู,ท่ีถูกเสนอชื่อจากแต%ละ
หมู%บ,านภายในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด%นท่ีผ%านการกลั่นกรองด,านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให,
ผู,บริหารทราบและเห็นชอบ  
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให,แก%สตรีดีเด%นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 
ครั้ง/ป� โดยเชิญนายกองค"การบริหารส%วนตําบล เป=นประธานในพิธี  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
 10.1 ผลผลิต  
  - สตรีดีเด%นผู,บําเพ็ญประโยชน"ต%อสังคมตามหลักเกณฑ"ท่ีกําหนดได,รับการยกย%องเชิดชูเกียรติ ไม%
น,อยกว%าร,อยละ 80  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - สตรีดีเด%นผู,ได,รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู%ในระดับดี  
  - มีสตรีท่ีเป=นบุคคลต,นแบบท่ีดี ปรากฏต%อสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๗๑ 

 
1. ช่ือโครงการ : ยกย"องเชิดชูเกียรติหน"วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให@เปPนท่ีประจักษ�  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 สังคมในปWจจุบันอยู%ด,วยความเร%งรีบ แก%งแย%งแข%งขัน เพ่ือความอยู%รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให,
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู,คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปWญหามากมายในปWจจุบัน ไม%ว%าจะเป=นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส%วนรวมถึงปWญหาการก%ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป=นการส%งเสริมให,คนดีมีท่ียืนในสังคม สร,าง
แบบอย%างท่ีดีแก%คนรุ%นหลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงจัดให,มีการยกย%อง เชิดชู เผยแพร% 
ประชาสัมพันธ"และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก%ผู,กระทําความดี เพ่ือส%งเสริมสร,างขวัญและกําลังใจแก%คนดี
เหล%านั้นให,ร%วมกันสร,างสรรค"สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป=นแบบอย%างเพ่ือปลุกกระแสการสร,างสังคม
แห%งความดี อย%างเป=นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป=นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู%ความอยู%
เย็นเป=นสุข 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีให,ความช%วยเหลือกิจการสาธารณะของท,องถ่ิน  
 3.3 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 เพ่ือสร,างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ,นให,ทุกภาคส%วนได,มีแบบอย%างท่ีดีอันเป=น    
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให,สังคมตระหนักถึงคุณค%าแห%งความดีมากยิ่งข้ึน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป=นแบบอย%างท่ีดีจํานวนไม%น,อยกว%า ๓ 
คน/ป�  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีการเผยแพร% ประชาสัมพันธ"ยกย%องเชิดชูเกียรติหน%วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให,เป=นท่ี
ประจักษ"ผ%าน ทางสื่อช%องทางต%างๆ ได,แก% เว็บไซต"องค"การบริหารส%วนตําบล สื่อสังคม (Social Media) เป=นต,น  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนหน%วยงาน/บุคคลท่ีได,รับการยกย%องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๗๒ 
 
 2.4.2 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีให@ความช"วยเหลือกิจการสาธารณะของท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก"คณะกรรมการชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน ๓๕.๔ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด,วย ๘ หมู%บ,าน ในการบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลมุ%งส%งเสริมให,ประชาชนใน
ท,องถ่ินได,เข,ามามีส%วนร%วมในการพัฒนางานและแก,ไขปWญหาได,ตรงกับความต,องการของประชาชนมากท่ีสุด  
 เพ่ือให,เป=นไปตามรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 2 ท่ีบัญญัติให,ประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย"ทรงเป=นประมุข และเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน 
โดยใช,หลักการบริหารกิจการบ,านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชน 
 เนื่องจากคณะกรรมการหมู%บ,านต%างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีโดยไม%ได,รับค%าตอบแทน 
ประกอบกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีแนวทางในการปฏิบัติงานให,สอดคล,องกับสํานักงาน
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติการบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให,เป=นท่ีประจักษ" โดยการยกย%องเชิดชูเกียรติผู,ท่ีมี
ความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย%องเชิดชูเกียรติท่ีให,ความช%วยเหลือกิจการสาธารณะของท,องถ่ิน 
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดให,มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก%
คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ท่ีปฏิบัติหน,าท่ีเพ่ือประโยชน"สุขของประขาขนส%วนรวม 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีเป=น
กรรมการหมู%บ,านมาด,วยดี  
 3.2 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป=นประโยชน"ต%อสังคมให,มีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานเพ่ือสังคมต%อไป  
 

4. เป�าหมาย  
 มอบประกาศเกียรติคุณให,แก%คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีด,วยดี จํานวน  
1 หมู%บ,าน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู%บ,านในเขตตําบล  
 6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก%คณะกรรมการหมู%บ,านในการประชุมเวทีชาวบ,าน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
 
 
 



 
                                                             ๗๓ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
 10.1 ผลผลิต  
  – คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีด,วยดี ได,รับการยกย%องเชิดชู
เกียรติ ไม%น,อยกว%าร,อยละ 100  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - คณะกรรมการหมู%บ,านผู,ได,รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู%ในระดับดี  
  - มีคณะกรรมการหมู%บ,านต,นแบบท่ีดี ด,านการบําเพ็ญประโยชน"สาธารณะในท,องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    ๗๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย"องและเชิดชูเกียรติแก"บุคคล หน"วยงาน องค�กรดีเด"น ผู@ทําคุณประโยชน�หรือเข@า
ร"วมใน กิจกรรมขององค�การบริหารส"วนตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส%งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให,เกิดข้ึนในหน%วยงานและสังคม ถือเป=นการสร,างรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสู%ความอยู%เย็นเป=นสุข โดยเฉพาะเน,นการส%งเสริมและสนับสนุนให,คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล,าหาญ ซ่ือสัตย"สุจริตและเสียสละเพ่ือส%วนรวม ถือว%า
เป=นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้นเพ่ือส%งเสริมให,บุคลากร หน%วยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด,วยความ
ซ่ือสัตย" สุจริต ทําความดีอย%างต%อเนื่องเป=นแบบอย%างแก%ประชาชนในตําบลสวนหม%อน ผู,ท่ีทําคุณประโยชน"หรือเต็ม
ใจเข,าร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนอย%างสมํ่าเสมอ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
จึงจัดกิจกรรมยกย%องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย" สุจริตและการต%อต,านการทุจริตแก%บุคคล หน%วยงาน องค"กร
ดีเด%น ผู,ทําความดี มีความซ่ือสัตย"สุจริตและผู,ทําคุณประโยชน"หรือเข,าร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย%องบุคคลผู,เสียสละและทําคุณประโยชน"ให,กับองค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีควรได,รับการยกย%องชมเชย และเป=นบุคคลตัวอย%างและจัดกิจกรรมรณรงค" เผยแพร% 
ประชาสัมพันธ" ให,ประชาชน หน%วยงาน องค"กรในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีค%านิยม ยกย%อง เชิดชู 
และเห็นคุณค%าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างขวัญและกําลังใจแก%ผู,ทําคุณประโยชน" และมีส%วนร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน 
 3.2 เพ่ือส%งเสริมการสร,างแรงจูงใจให,ประชาชน หน%วยงาน องค"กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตระหนักถึงความซ่ือสัตย"สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน"ส%วนรวม  
 3.3 เพ่ือรณรงค" เผยแพร% ประชาสัมพันธ" ให,ประชาชน หน%วยงาน องค"กรในเขตองค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนมีค%านิยม ยกย%อง เชิดชู และเห็นคุณค%าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 - ประชาชน หน%วยงาน องค"กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 - ผู,ทําคุณประโยชน" และมีส%วนร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร,างมาตรการร%วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ"การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน%วยงาน องค"กรดีเด%น  
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย%องบุคคล หน%วยงาน องค"กรทําความดี เพ่ือให,เป=นแบบอย%าง  
 6.3 จัดกิจกรรมยกย%องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก%บุคคล หน%วยงาน องค"กรดีเด%นท่ีผ%านการ
คัดเลือกและได,คะแนนสูงสุด  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 
 



 
                                                       ๗๕ 
 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ยกย%องและเชิดชูเกียรติแก%บุคคล หน%วยงาน องค"กรดีเด%น ผู,ทําคุณประโยชน"หรือเข,าร%วมในกิจกรรม
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 10.2 ประชาชน หน%วยงาน องค"กรในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีค%านิยม ยกย%อง เชิดชูและ
เห็นคุณค%าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            ๗๖ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู@มีจิตสาธารณะ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในปWจจุบันสังคมไทยให,ความสําคัญกับการมีส%วนร%วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส%วนร%วม
ตามท่ีบัญญัติไว,ในรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป=นการยกย%องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค"กรท่ีให,การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด,านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป=นประโยชน"แก%ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป=นขวัญกําลังใจให,บุคคลหรือองค"กรมีความมุ%งม่ัน ต้ังใจ ร%วมเป=นแกนนําในการส%งเสริม 
สนับสนุนและอนุรักษ"มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู,ท่ีได,รับการคัดเลือกระดับ
หมู%บ,านเข,ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต"และวันผู,สูงอายุในทุก
ป�งบประมาณ เพ่ือเป=นขวัญกําลังใจ ให,ประชาชนมีความมุ%งม่ัน ช%วยเหลือสังคม และเป=นแบบอย%างต%อบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให,การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด,านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป=นประโยชน"แก%ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย%างต%อเนื่องให,สังคมได,รับรู,  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ"และเผยแพร%ผลงานของผู,ท่ีได,รับรางวัลให,เป=นตัวอย%างท่ีดีแก%สาธารณชนต%อไป  
 3.3 เพ่ือเป=นขวัญและกําลังใจให,บุคคล เด็กและเยาวชน ร%วมสนับสนุนและส%งเสริมการดําเนินงานด,าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย%างต%อเนื่องและกว,างขวางยิ่งข้ึน  
 

4. เป�าหมาย  
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อน 
  

5. สถานท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชาสัมพันธ"กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ  
 6.2 ประสานกํานัน ผู,ใหญ%บ,าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู,เข,าร%วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ  
 6.3 จัดทําเอกสารผู,ทําคุณประโยชน"ด,านต%างๆ เพ่ือเสนอผู,บังคับบัญชา ดังนี้  
  - ด,านช%วยเหลือสังคมดีเด%น (ประชาชน)  
  - ด,านถ%ายทอดภูมิปWญญาท,องถ่ินดีเด%น การจักสาน (ประชาชน)  
  - ด,านถ%ายทอดภูมิปWญญาท,องถ่ินดีเด%น เพลงพ้ืนบ,าน (ประชาชน)  
  - ด,านถ%ายทอดภูมิปWญญาท,องถ่ินดีเด%น การสอนดนตรีไทย (ประชาชน)   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ  
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู,บังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                          ๗๗ 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธนรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ผู,ทําคุณประโยชน"ได,รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ เพ่ือให,เป=นแบบอย%างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๗๘ 
 
 2.4.3 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู@ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป=นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก%พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว%า 25 ป� ต้ังแต%ก%อนวิกฤติการณ"ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได,ทรงเน,นย้ําแนวทางการแก,ไขเพ่ือให,รอดพ,นและสามารถดํารงอยู%ได,อย%างม่ันคงและยั่งยืนภายใต,กระแส
โลกาภิวัฒน"และความเปลี่ยนแปลงต%างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก%อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล,อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม,ผล ไม,ยืนต,น พืชสมุนไพร พืชใช,
สอย ในลักษณะของสวนผสม ต%อมามีการพัฒนาเป=นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน%าย ทําให,ต,องใช,ทรัพยากร
จากภายนอกมากข้ึน ต,นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให,ต,องหันกลับมาทํา
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน%ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได,จึงเป=นอีก
แนวทางหนึ่งท่ีน%าสนใจ เนื่องจากเป=นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป=นการใช,พ้ืนท่ีเล็กๆ ให,เกิด ประโยชน" ปลอดภัย
จากการใช,สารเคมีและสารพิษตกค,าง ทําให,สภาพแวดล,อมของบริเวณบ,านน%าอยู%น%าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช,
บริโภคในครัวเรือนเป=นการลดรายจ%ายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
สามารถขายเป=นการเพ่ิมรายได,ให,แก%ครอบครัวอีกด,วย  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,เห็นความสําคัญของการส%งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่ มจากการดํา เนินชี วิ ตในครั ว เรื อนเป=นลํ า ดับแรก จึ ง ได, ร% วมกับศูนย"บริการและถ% ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสวนหม%อนคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถ
ลดการใช,ทรัพยากรน้ําและต,นทุนในการใช,จ%ายลงได,และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได,อีก
ทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถ%ายทอดความรู,เพ่ือช%วยเหลือเกษตรกรท่ีได,รับผลกระทบจากภัยแล,งให,มีรายได,จาก
กิจกรรมอ่ืนทดแทนอย%างยั่งยืน จึงได,จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแต%งต้ังให,เป=นวิทยากรประจําศูนย"เรียนรู, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย"สาธิตเกษตรผสมผสาน อีก
ท้ังยังเป=นตัวอย%างให,แก%เกษตรกรได,น,อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัว
รัชกาลท่ี ๙ มาใช,ในการดําเนินชีวิตอีกด,วย  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให,เป=นตัวอย%างและเป=นวิทยากรประจํา
ศูนย"เรียนรู, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย"สาธิตเกษตรผสมผสานถ%ายทอดให,แก%เกษตรกร  
 

4. เป�าหมาย  
 เด็ก เยาวชน และประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อนจํานวน ๘ คน 
 

๕. สถานท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร,างมาตรการร%วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ"การ
พิจารณาใน การคัดเลือกผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย%องผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให,เป=นแบบอย%าง  
 6.3 จัดกิจกรรมยกย%องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก%ผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผ%าน
การคัดเลือกและได,คะแนนสูงสุด  
 
  
  



 
                                                          ๗๙ 
 
 ๖.๔ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวช้ีวัด 
  -ระดับความสําเร็จของเกษตรกรเข,าร%วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  -ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ%ายทอดให,ความรู,ของศูนย"เรียนรู,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ศูนย"สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย"เรียนรู,เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป�าหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ี
สนใจขอเข,าศึกษาโครงการฯ จํานวน ๔0 คน  
 ผลลัพธ�  
  -เกษตรกรท่ีสมัครใจเข,าร%วมโครงการผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
  -ศูนย"เรียนรู,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย"สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย"เรียนรู,
เกษตร ผสมผสาน ดําเนินงานอย%างเป=นรูปธรรมและเป=นศูนย"เรียนรู,มีชีวิตของตําบลสวนหม%อนได,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๘๐ 
 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได@ทราบหรือรับแจ@งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

 2.5.1 ดําเนินการให@มีข@อตกลงระหว"างบุคลากรในองค�กรได@ปฏิบัติหน@าท่ีราชการด@วยความ ซ่ือสัตย� 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ@านเมืองท่ีดี  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข@อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐได,กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป=นหลักรวมถึงข,อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน%วยงานของภาครัฐ สาเหตุส%วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปWจจัยทางวัฒนธรรมขององค"กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต%างๆ ท่ีเอ้ือให,เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค"กรท่ีนําไปสู%การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค%านิยมและวัฒนธรรมขององค"กรให,
กลายเป=นสิ่งท่ียอมรับได,ของผู,บริหารและเจ,าหน,าท่ีภายในองค"กร โดยการสร,างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส%วนร%วมในการต%อต,านการทุจริตภายในองค"กรของผู,บริหารและเจ,าหน,าท่ีถึงแม,จะเป=นสิ่งท่ียากต%อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต%เป=นสิ่งสําคัญท่ีหน%วยงานต,องสร,างให,เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู%องค"กรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร%งใสในการดําเนินงานตลอดจนเป=นการสร,างแนวร%วมในการต%อต,านการทุจริตอันจะส%งผลต%อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทํามาตรการ “จัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
ข้ึน เพ่ือเป=นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค"กรท่ีจะนําไปสู%การยกระดับคุณธรรมและความโปร%งใสในการ
ดําเนินงานให,สูงข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,บุคลากรปฏิบัติราชการด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ,านเมืองท่ีดี  
 3.2 เพ่ือให,ทุกส%วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างวัฒนธรรมองค"กรท่ีมีความโปร%งใส มีคุณธรรม 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรในองค"กรปฏิบัติตามเกณฑ"ตัวชี้วัดข,อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําข,อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส%วนราชการระหว%างส%วนราชการกับผู,บริหารท,องถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 6.2 รวบรวมรายงานข,อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส%วนราชการเสนอผู,บริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธ"พร,อมแจ,งให,ทุกส%วนราชการถือปฏิบัติ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 
 
 
 



 
                                                           ๘๑ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการจัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๘๒ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข@อตกลงการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว%าการ
ปฏิบัติหน,าท่ีของส%วนราชการต,องใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย%างยิ่งให,คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู,ปฏิบัติงานการมีส%วนร%วมของประชาชนการเป�ดเผยข,อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต%ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว%าด,วย
หลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว,ว%า เพ่ือประโยชน"ในการปฏิบัติ
ราชการให,เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต%อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการ
จัดทําความตกลงเป=นลายลักษณ"อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ัง
มาตรา 45 กําหนดให,ส%วนราชการ จัดให,มีคณะผู,ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส%วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให,บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู,รับบริการ ความคุ,มค%า
ในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ" วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดให,มีการจัดทําข,อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข,อตกลงการปฏิบัติราชการระหว%างนายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับปลัดองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน และหัวหน,าสํานักงานปลัด/ผู,อํานวยการกอง และให,มีการลงนามจัดทําข,อตกลงทุกป� 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การปฏิบัติราชการตามข,อตกลงการปฏิบัติราชการของหน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย เป=นไป
อย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
 3.2 เพ่ือให,หน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย มีความเข,าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการและรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 3.3 เพ่ือใช,เป=นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝrาย ตามข,อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ เป=นประจําทุกป�  
 3.4 เพ่ือให,หน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป=นข,อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีข,อตกลงการปฏิบัติราชการในทุกสํานัก/กอง/ฝrาย  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข,อตกลงการปฏิบัติราชการของหน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ได,ทําข,อตกลงผลงานกับผู,ใต,บังคับบัญชาเป=นลายลักษณ"อักษรอย%าง
ชัดเจน โดยจัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝrาย เพ่ือให,การดําเนินงานตามข,อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล%าวบรรลุเป�าหมายอย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยได,มีการลงนามบันทึกข,อตกลงการปฏิบัติราชการระหว%างนายกองค"การบริหารส%วน
ตําบลกับปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลและปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลกับหัวหน,าหน%วยงานในสังกัด พร,อม
คณะทํางานได,ร%วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต%ละมิติ ดังนี้  
 
 
 



 
                                                     ๘๓ 
  
  1) การบริหารราชการเพ่ือให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชน  
  2) การบริหารราชการเพ่ือให,เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจ  
  3) การบริหารราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจ  
  4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต,องการของประชาชน  
  6) การพัฒนาความรู,และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  1) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝrายต%างๆ และผู,ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข,าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ" 2548  
  2) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให,มีผลการปฏิบัติราชการอย%างเหมาะสม เช%น  
  - ศึกษาข,อมูล และเอกสารหลักฐานต%างๆ เช%น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข,องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป=นต,น  
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผู,กํากับดูแลตัวชี้วัดและผู,จัดเก็บ
ข,อมูล เพ่ือให,การดําเนินการเป=นไปตามเป�าหมายท่ีกําหนดและการมีส%วนร%วมของผู,บริหารของหน%วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล%าว  
  3) รับฟWงความคิดเห็นของหน%วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให,การดําเนินงานบรรลุตามเป�าหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
  4) วัดผลลัพธ"ท่ีได,จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค%าเป�าหมาย และเกณฑ"การให,คะแนน  
  5) ประสานงานกับหน%วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน เบ้ืองต,นไม%เป=นไปตามเป�าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก,ไขให,การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว,  
 6.๓ การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได@รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับพอใช, ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับปรับปรุง ๑ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จัดทําข,อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข,อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 



 
                                                    ๘๔ 
 
 2.5.2 มีการให@ความร"วมมือกับหน"วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได@ดําเนินการตามอํานาจหน@าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให@ความร"วมมือกับหน"วยตรวจสอบท่ีได@ดําเนินการตามอํานาจหน@าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได,ดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป=นปWจจัยสําคัญช%วยให,การดําเนินงานตามภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช%วยป�องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงนอกจากจะให,ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., 
จังหวัด, อําเภอ) แล,ว องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนยังให,ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด,วย โดยให,มี
เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบภายในทําหน,าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส%วนราชการ  
 การให,ความร%วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ%นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป� ได,
มอบหมายให, หน%วยงานผู,เบิก/หัวหน,าหน%วยคลัง มีหน,าท่ีให,คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก%เจ,าหน,าท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ%นดิน กรณีได,รับข,อทักท,วงให,หัวหน,าหน%วยงานผู,เบิก/หัวหน,าหน%วยงานคลังปฏิบัติตามข,อ
ทักท,วงโดยเร็ว อย%างช,าไม%เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได,รับแจ,งข,อทักท,วง กรณีท่ีชี้แจงข,อทักท,วงไปยัง สตง.แล,ว แต% 
สตง.ยืนยันว%ายังไม%มีเหตุผลท่ีจะล,างข,อทักท,วงก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให,ผู,ว%าราชการจังหวัดให,เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได,รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการรับเงิน การ
เบิกจ%ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค"กร ปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก,ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให,งานกฎหมายและคดี ดําเนินการทางวินัย ซ่ึงจะต,อง
มีหน,าท่ีดําเนินการให,เป=นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร%งครัด เท่ียงธรรม ไม%เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร,องเรียน
กล%าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีโดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให,ความร%วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได,ดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเพ่ือความโปร%งใส ป�องกันการทุจริต 
 

 3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,เป=นมาตรการจัดการกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 3.2 เพ่ือความโปร%งใสและป�องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย จัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการต%อผู,บริหาร 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย/งาน ให,ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได,ดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 - ปฏิบัติตามข,อทักท,วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
 

 
 



 
                                                          ๘๕ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายงบประมาณรวมในหมวดค%าตอบแทน ค%าใช,สอย และวัสดุ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีมาตรการจัดการกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  
 10.2 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีความโปร%งใส และป�องกันการทุจริตตามหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๘๖ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให@ความร"วมมือกับหน"วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค�กรอิสระ”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 กลไกการกํากับดูแลองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินตามกฎหมาย ได,ให,อํานาจข,าราชการในหน%วยงาน
กระทรวงมหาดไทย ท้ังผู,ว%าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินดําเนินกิจการ
เป=นไปตามกฎหมายอย%างเคร%งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน,าท่ีท่ีกําหนดไว,ในกฎหมาย  
 กลไกองค"กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช,อํานาจขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ซ่ึงในแง%ของการทุจริตจะ
เก่ียวข,องกับการใช,จ%ายเงินไปโดยชอบด,วยกฎหมายระเบียบข,อบังคับหรือไม% หรือตรวจสอบเพ่ือให,นักการเมือง
ท,องถ่ินและองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินดําเนินกิจการต%างๆ อย%างโปร%งใสและสุจริต ซ่ึงหน%วยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติ (ป.ป.ช.) เป=น
องค"กรท่ีมีหน,าท่ีสําคัญ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,มีมาตรการ “ให,ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน%วยงานภาครัฐและองค"กรอิสระท่ีมีหน,าท่ีตรวจสอบองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินให,มีประสิทธิภาพ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน%วยงานภาครัฐและองค"กรอิสระท่ีมีหน,าท่ีตรวจสอบองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินให,มีประสิทธิภาพ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จากหน%วยงาน
ภาครัฐและองค"กรอิสระเป=นอย%างมีประสิทธิภาพ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ให,ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบท้ังจากผู,กํากับดูแลและองค"กรอิสระ อาทิ  
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ%นดิน  
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป� หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด  
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายงบประมาณรวมในหมวดค%าตอบแทน ค%าใช,สอย และวัสดุ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,ความร%วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจากหน%วยงานภาครัฐและองค"กรอิสระ 
 
 
 



 
                                                      ๘๗ 
 
 2.5.3 ดําเนินการให@มีเจ@าหน@าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให@เปPนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร@องเรียน
กล"าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส"วนท@องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีโดยมิชอบ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต"งตั้งผู@รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร@องเรียน”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีนโยบายใช,หลักธรรมาภิบาลส%งเสริมให,ภาคประชาชนเข,ามามีส%วน
ร%วมโดยเป�ดโอกาสให,ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร,องเรียน แจ,งเบาะแส เสนอข,อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร,องเรียน
ผ%านช%องทางต%างๆ ได,แก% ระบบอินเตอร"เน็ต ทางโทรศัพท" หรือแจ,งเบาะแสด,วยตนเอง ฉะนั้นเพ่ือให,การดําเนินการ
รับเรื่องร,องเรียนเป=นไปด,วยความเรียบร,อย สามารถแก,ไขความเดือดร,อนของประชาชน ได,อย%างมีประสิทธิภาพ จึง
ได,แต%งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"ประจําองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน รวมถึง
จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,ง
เรื่องร,องเรียนต%างๆ เจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบได,ถือปฏิบัติให,เป=นแนวทางเดียวกัน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบดําเนินการรับแจ,งเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"ต%างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให,มีมาตรการจัดการในกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป=นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล,องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ"เก่ียวข,องอย%างถูกต,อง  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดผู,รับผิดชอบเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 6.2 จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 6.๓ เผยแพร%กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร,องเรียนขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อนให,ผู,รับบริการ ผู,มีส%วนได,เสีย คู%สัญญา ประชาชนท่ัวไป ทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายงบประมาณรวมในหมวดค%าตอบแทน ค%าใช,สอย และวัสดุ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 เจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" ดําเนินการจัดการเรื่องร,องเรียนของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตามคู%มือการปฏิบัติงานเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล,องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ" ท่ีเก่ียวข,องอย%างถูกต,อง 
 
 
 
 



 
                                                             ๘๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร@องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล"าวหา
เจ@าหน@าท่ีขององค�การบริหารส"วนตําบลบว"าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีโดยมิชอบ” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป�องกันและแก,ไขปWญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได,กําหนดให,ทุกส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป�องกันและ
แก,ไขปWญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐ โดยมุ%งเน,นการสร,างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส%งเสริมการมีส%วนร%วมจากทุกภาคส%วนในการตรวจสอบเฝ�าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให,เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได, ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ" จันทร"โอชา นายกรัฐมนตรี ได,แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต%อสภานิติบัญญัติแห%งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได,กําหนดให,มีการบริหารราชการแผ%นดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป=นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให,การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห%งชาติในการป�องกันและแก,ไขปWญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร,องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล%าวหาเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วน 
ตําบลสวนหม%อนว%าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให,ประชาชนหรือผู,มีส%วนได,เสียได,ทราบ
ช%องทางการร,องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร,องเรียนและการตอบสนองต%อข,อร,องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข,าราชการและเป=นการสร,างเครือข%ายภาคประชาชนในการช%วยสอดส%องและเฝ�าระวังมิให,
เจ,าหน,าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได,อีกทางหนึ่งด,วย  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างจิตสํานึกให,แก%พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค"การบริหารส%วนตําบล พนักงานจ,างตามภารกิจและลูกจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ยึด
ม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพ่ือให,การตรวจสอบเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป=นไปอย%างรวดเร็ว โปร%งใส 
เป=นธรรม 
  

4. เป�าหมาย  
 “เจ,าหน,าท่ี” หมายถึง พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องค"การบริหารส%วนตําบล พนักงานจ,างตามภารกิจ และลูกจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ"และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร,องเรียนว%ามีมูลและเข,าองค"ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม%  
 6.2 แต%งต้ังคณะกรรมการสอบข,อเท็จจริง กรณีมีเจ,าหน,าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีโดยมิ
ชอบ  
 6.3 กําหนดช%องทางการร,องเรียน แจ,งเบาะแสข,อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช%อง
ทางการร,องเรียนให,ง%ายสะดวกและวิธีการคุ,มครองผู,ให,ข,อมูล เพ่ือเป=นหลักประกันและสร,างความม่ันใจแก%ผู,ให,ข,อมูล 
ในการให,ข,อมูลท่ีเป=นประโยชน"แก%หน%วยงาน  
 6.4 แจ,งผลการพิจารณาให,ผู,ร,องเรียนทราบผลและความคืบหน,าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  
 
 
 



 
                                                             ๘๙ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด ร,อยละของเรื่องร,องเรียนของเจ,าหน,าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ" ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ�าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ,าหน,าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๙๐ 
 
 มิติท่ี 3 การส"งเสริมบทบาทและการมีส"วนร"วมของภาคประชาชน 
  

 3.1 จัดให@มีและเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารในช"องทางท่ีเปPนการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชนได@มีส"วน
ร"วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ินได@ทุกข้ันตอน  
 

 3.1.1 จัดให@มีศูนย�ข@อมูลข"าวสารตามกฎหมายว"าด@วยข@อมูลข"าวสารของทางราชการ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย�ข@อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อนให@มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา 9 แห%งพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให,หน%วยงานของรัฐต,อง
จัดให,มีข,อมูลข%าวสารของราชการอย%างน,อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว,ให,ประชาชนเข,าตรวจดูได, ณ ท่ีทําการของ
หน%วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข,อมูลข%าวสารและให,บริการว%า “ศูนย"ข,อมูลข%าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ"ให,ประชาชนมีโอกาสอย%างกว,างขวางในการได,รับข%าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต%างๆ ของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินการดังกล%าวเป=นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึง
ได,ให,มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข,าตรวจดูข,อมูลข%าวสารซ่ึงได,รวบรวมไว, โดยจัดเป=นศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,บริการ ณ ศูนย"บริการร%วมองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนโดยมีงานธุรการ 
สํานักงานปลัด เป=นผู,รับผิดชอบข,อมูลข%าวสารต%างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข,าตรวจดูได, เพ่ือประชาชนจะได,สามารถ
รับรู,สิทธิและหน,าท่ีของตนอย%างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช,สิทธิทางการเมืองได,โดยถูกต,องตรงกับความ
เป=นจริง ในการรักษาประโยชน"ของตนต%อไป  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารอันเป=นประโยชน"แก%ประชาชนอย%างครบถ,วน ถูกต,องและไม%บิดเบือน
ข,อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช%องทางให,ประชาชนได,มีส%วนร%วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน 
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน 1 แห%ง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารและจัดสถานท่ีให,ประชาชนเข,าตรวจดูข,อมูล  
 6.2 มีการแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบเป=นปWจจุบัน  
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป=นไปตามหลักเกณฑ"วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข,อบังคับท่ีกําหนดให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินต,องเผยแพร%ให,ประชาชนทราบและตรวจสอบได, ข,อมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด  
 6.4 มีการจัดประชุมให,ความรู,แก%บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการให,ความรู,แก%ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
 
 



 
                                                              ๙๑ 
 
 6.6 มีบริการอินเตอร"เน็ตสําหรับให,บริการประชาชนท่ัวไป  
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู,มารับบริการและสรุปผลเสนอผู,บริหาร  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนศูนย"ข,อมูลข%าวสารขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๙๒ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย�ข@อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบลองค�การ
บริหารส"วนตําบลสวนหม"อน” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห%งพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว,ว%า
ภายใต,บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน%วยงานของรัฐต,องจัดให,มีข,อมูลข%าวสารของราชการอย%างน,อย
ดังต%อไปนี้ไว,ให,ประชาชนเข,าตรวจดูได, ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและเพ่ือให,เป=นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปร%งใส การมีส%วนร%วมสามารถ
ตรวจสอบได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือให,เป=นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ว%าด,วยข,อมูลข%าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เรื่องค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและ
การรับรองสําเนาข,อมูลข%าวสารของศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  
 2. เพ่ือให,บริการข,อมูลข%าวสารของราชการไว,ให,ประชาชนเข,าตรวจดู ศึกษา ค,นคว,า ตลอดจนเผยแพร% 
จําหน%าย จ%ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน,าท่ีให,เป=นไปตามระเบียบนี้  
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให,กับประชาชนในการจัดระบบข,อมูลข%าวสาร ดังนี้  
  3.1 ข,อมูลข%าวสารท่ีลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 ข,อมูลข%าวสารท่ีต,องจัดไว,ให,ประชาชนตรวจดูได,  
  3.3 ข,อมูลข%าวสารอ่ืน  
  3.4 ข,อมูลข%าวสารส%วนบุคคล  
 

4. เป�าหมาย  
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารของราชการ จํานวน 1 แห%ง  
 2. ระเบียบองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนว%าด,วยข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.25๖๑ จํานวน 1 
ชุด  
 3. ประกาศองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เรื่องค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ข,อมูลข%าวสารของ ศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน 1 ฉบับ  
 4. แบบคําร,องขอตรวจดูข,อมูลข%าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินงาน  
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารของราชการ  
 6.2 เม่ืออนุมัติแล,ว แจ,งเวียนทราบภายในทุกส%วนราชการ  
 6.3 จัดทําร%างระเบียบฯว%าด,วยข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.25๖๑เสนอต%อผู,บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.4 จัดทําร%างประกาศฯ เรื่องค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข,อมูลข%าวสารเสนอต%อ
ผู,บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.5 จัดทําร%างแบบคําร,องขอตรวจดูข,อมูลข%าวสาร เสนอต%อผู,บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต�ะ ตู,เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 



 
                                                          ๙๓ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. มีการจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารของราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ณ สํานักงานองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 2. มีการจัดระบบข,อมูลข%าวสารท่ีครบถ,วน ไว,สําหรับอํานวยความสะดวกให,กับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข,อมูลข%าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๙๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให@ความรู@ตาม พ.ร.บ. ข@อมูลข"าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 คุณธรรม จริยธรรมเป=นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน%วยงานภาครัฐทุกแห%งพึงปฏิบัติเพ่ือให,เกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและส%งเสริมองค"กรให,มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร%งใสการทํางานท่ีจําเป=นต,องมีใน
ทุกหน%วยงาน โดยเฉพาะหน%วยงานภาครัฐโดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช%วยให,เกิดความโปร%งใสในการทํางานคือการ
เป�ดเผยข,อมูลข%าวสารตามท่ีรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการ
รับรู,หรือรับทราบข,อมูลข%าวสารของราชการว%า “บุคคลย%อมมีสิทธิได,รับทราบข,อมูลหรือข%าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน%วยราชการ หน%วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส%วนท,องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติ
ข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได,ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ
ว%าในระบอบประชาธิปไตย การให,ประชาชนมีโอกาสกว,างขวางในการ ได,รับข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ต%างๆ ของรัฐเป=นสิ่งจําเป=น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช, สิทธิทางการเมืองได,โดยถูกต,อง
มากยิ่งข้ึน  
 การเป�ดเผยข,อมูลข%าวสารขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,ประชาชนรับรู,อย%างถูกต,อง รวดเร็ว
จากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป=นสิ่งท่ีจําเป=นอย%างยิ่งซ่ึงสอดคล,องกับแผนการดําเนินงานขององค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร,างให,องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความโปร%งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได,
จัดกิจกรรมเสริมสร,างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร%งใสสู%องค"กรเพ่ือให,บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนและตัวแทนชุมชนได,รับรู,สิทธิในการเข,าถึงข,อมูลข%าวสารของราชการและเรียนรู,เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร%งใสและเม่ือเกิดความเข,าใจแล,วจะสามารถขยายผลบอกต%อไปยังผู,ใกล,ชิด สร,างเครือข%ายความร%วมมือ
ระหว%างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับภาคประชาชนให,มีความเข,มแข็งยิ่งข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร%งใสในการ
ทํางานและมีความรู,เก่ียวกับสิทธิในการเข,าถึงข,อมูลข%าวสารตามพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
     ผู,เข,าร%วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต,องการอบรม  
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู,  
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 
 
 



 
                                                            ๙๕ 
 

 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ความพึงพอใจของผู,เข,าร%วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๙๖ 
 
 3.1.2 มีการเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปPนไปตามหลักเกณฑ� วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข@อบังคับ ท่ีกําหนดให@องค�กรปกครองส"วนท@องถ่ินต@องเผยแพร"ให@ประชาชนทราบและตรวจสอบได@  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร"ข@อมูลข"าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให,หน%วยงาน
ของรัฐจะต,องจัดให,มีการเผยแพร%ข,อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน%วยงาน เช%น โครงสร,างและการจัดองค"กรอํานาจหน,าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทํามาตรการ “เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึนเพ่ือให,ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีและเข,าถึงข,อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ง%ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,มีการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญและเข,าถึงง%าย  
 3.2 เพ่ือให,มีการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารท่ีหลากหลาย  
 3.3 เพ่ือให,ประชาชนหรือผู,รับบริการสามารถเข,าถึงข,อมูลข%าวสารได,สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีข,อมูลประเภทต%างๆ เผยแพร%ต%อประชาชนในพ้ืนท่ีและเข,าถึงได,โดยสะดวกมากกว%า 10 ประเภทข้ึนไป  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีข,อมูลข%าวสารประเภทต%างๆ เผยแพร%ให,ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได,แก%  
 - แผนพัฒนาท,องถ่ิน  
 - งบประมาณรายจ%ายประจําป�  
 - แผนการดําเนินงาน  
 - แผนอัตรากําลัง  
 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ,าง  
 - ข,อมูลรายรับและรายจ%าย  
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะผู,บริหารท,องถ่ิน  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 
 



 
                                                      ๙๗ 
 

 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนข,อมูลข%าวสารท่ีได,รับการเผยแพร% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๙๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารด@านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส"วนตําบลและการรับเรื่องร@องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานราชการในปWจจุบัน ภาคประชาชนได,เข,ามามีส%วนร%วมและมีบทบาทอย%างมากในการ
บริหารงานของราชการส%วนท,องถ่ินในด,านต%างๆ การบริหารงานราชการส%วนท,องถ่ินต,องสามารถตรวจสอบได,ต,องมี
ความโปร%งใสต,องให,ประชาชนได,รับทราบข,อมูลข%าวสารในการดําเนินกิจกรรมต%างๆ เพ่ือเป=นการป�องกันมิให,เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให,เกิดประโยชน"สูงสุดแก%ภาครัฐและภาคประชาชน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารในการปฏิบัติงานให,ประชาชนได,รับรู, เพ่ือประชาสัมพันธ"การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส%งเสริมบทบาทการมีส%วนร%วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร,างและพัฒนาเครือข%ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให,มีความ
เข,มแข็งเพ่ือให,มีระบบและกลไกในการป�องกันและตรวจสอบมิให,เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน,าท่ีโดยมิชอบใน
ภาครัฐ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนภายในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ%ายเงินประจําป� และการจัดซ้ือจัดจ,าง จัดหา
พัสดุต%างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ"เก่ียวกับการชําระภาษีท,องถ่ิน และการรับเรื่องร,องเรียนทางด,านการเงินการ
คลัง ผ%านทางเว็บไซต"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและป�ดประกาศข,อมูลดังกล%าวท่ีบอร"ดประชาสัมพันธ"
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ประชาชนได,รับรู,ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได,ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทําให,ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร%งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๙๙ 
 
 3.1.3 มีการปbดประกาศ เผยแพร"ข@อมูลข"าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปPนประโยชน�กับการมี
ส"วนร"วมตรวจสอบของประชาชน  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให@มีช"องทางท่ีประชาชนเข@าถึงข@อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบล”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให,หน%วยงาน
ของรัฐจะต,องจัดให,มีการเผยแพร%ข,อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน%วยงาน เช%น โครงสร,างและการจัดองค"กร อํานาจหน,าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร%ข,อมูลท่ี
สําคัญๆ ของหน%วยงานผ%านทางช%องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให,การเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารครอบคลุมทุกกลุ%มเป�าหมาย 
ได,แก% หน%วยประชาสัมพันธ" เว็บไซต"ของหน%วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท"เฉพาะ การ
เผยแพร%ข,อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ"ต%างๆ ท้ังนี้ เพ่ือให,ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ี
และเข,าถึงข,อมูลตามภารกิจหลักขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ง%ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,มีช%องทางการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารของหน%วยงานท่ีหลากหลาย  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนหรือผู,รับบริการสามารถเข,าถึงข,อมูลข%าวสารได,สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 3.3 เพ่ือให,มีช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียนท่ีเข,าถึงประชาชนได,ง%าย  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ช%องทางในการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารของหน%วยงาน จํานวนไม%น,อยกว%า 4 ช%องทาง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีและเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารในช%องทางท่ีเป=นการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน ได,แก%  
 - บอร"ดหน,าสํานักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข%าว/รถกระจายเสียง/หน%วยประชาสัมพันธ"เคลื่อนท่ี  
 - ศูนย"ข,อมูลข%าวสารขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน มีเจ,าหน,าท่ีให,บริการและให,ประชาชนสืบค,นได,เอง  
 - จัดส%งเอกสารเผยแพร%รายงานประจําป�   
 - ประกาศผ%านเว็บไซต"/เว็บบอร"ด/เฟสบุ�ค ท่ีมีข,อมูลผลการดําเนินงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนช%องทางในการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารของหน%วยงาน 
 
 
 



 
                                                         ๑๐๐ 
 
 3.2 การรับฟVงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร@องเรียน/ร@องทุกข�ของประชาชน 
  

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟVงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน@าท่ีของ 
องค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต"อความเปPนอยู" และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ินมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร%วมกันของทุกภาคส%วนท่ีเก่ียวข,องในการส%งเสริมสนับสนุนให,ทุกหมู%บ,าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให,หน%วยงานภาครัฐ องค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ิน นําแผนชุมชนสู%การปฏิบัติซ่ึงเป=นกลไกสําคัญในการส%งเสริมการมีส%วนร%วมในการพัฒนาชุมชนและท,องถ่ิน
ของประชาชน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม%บทชุมชน 
ประจําป� เพ่ือนํามาบรรจุไว,ในแผนพัฒนาสี่ป�ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน รวมถึงการนําเข,าบรรจุไว,ใน
ร%างข,อบัญญัติงบประมาณขององค"การบริหารส%วนตําบลในป�ถัดไปสํานักงานปลัดจึงได,จัดให,มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม%บทชุมชนประจําป�ข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐานท่ีเป=นมาตรฐานสามารถนําไปใช,ประโยชน"ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท,องถ่ิน  
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก,ไขปWญหาของผู,นําชุมชน  
 3.3 เพ่ือให,ได,แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว,ในแผนพัฒนาสี่ป�ขององค"การบริหารส%วนตําบล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปWญหาและความต,องการท่ีแท,จริงของประชาชน  
 3.5 เพ่ือฝvกให,ประชาชนได,ร%วมกระบวนการ ร%วมคิด ร%วมทํา ร%วมแก,ปWญหาและส%งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส%วนร%วม  
 3.6 เพ่ือให,ประชาชนมีส%วนร%วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให,มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๘ หมู%บ,าน/ชุมชน ในเขตองค"การ
บริหารส%วนตําบลสําหรับให,ประชาชนได,แสดงความคิดเห็นให,ได,มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว,ใน
แผนพัฒนาสี่ป�ขององค"การบริหารส%วนตําบล 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู,จัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐาน  
 6.3 ประสานวิทยากร และหน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข,าใจ  
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข,อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข,อมูล  
 6.6 จัดประชุมผู,นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
 
 



                         
                                                           ๑๐๑ 
 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร%างแผนชุมชน  
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส%งให,หน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 6.9 ประเมินผลและรายงานผลให,ผู,บริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระหว%างเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกป� 
  

8. งบประมาณดําเนินการ 
    ป�ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. มีข,อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได,มาตรฐานสําหรับใช,ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท,องถ่ิน  
 2. ได,รับทราบปWญหาและความต,องการท่ีแท,จริงของประชาชนในแต%ละชุมชน  
 3. ได,แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว,ในแผนพัฒนาสี่ป�องค"การบริหารส%วนตําบล  
 4. ประชาชนได,แสดงความคิดเห็นและร%วมกันแก,ไขปWญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนได,เข,ามามีส%วนร%วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนได,มีส%วนร%วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค"กรปกครอง
ส%วนท,องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    ๑๐๒ 
 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย�รับเรื่องราวร@องเรียน/ร@องทุกข� องค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลเป=นหน%วยงานภาครัฐท่ีเน,นการให,บริการประชาชนและมีเป�าหมายให,มีการ
บริการประชาชนในด,านต%างๆ ท่ีอยู%ในอํานาจหน,าท่ีด,วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน"ต%อประชาชน
ผู,รับบริการโดยตรง โดยถือว%าประชาชนเป=นศูนย"กลางท่ีจะได,รับการบริการอย%างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป=นสําคัญ  
 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินงานด,านบริการเป=นไปอย%างต%อเนื่องและเป=นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต,องการของประชาชน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงมีการจัดต้ังศูนย"รับเรื่องราว
ร,องเรียน/ร,องทุกข" เพ่ือไว,สําหรับรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"จากประชาชนท่ีได,รับความเดือดร,อนต%างๆ 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือรับทราบปWญหาความเดือดร,อนของประชาชนในพ้ืนท่ีและจะได,แก,ไขปWญหาได,อย%างถูกต,องหรือ
นํามาเป=นข,อมูลในการทําแผนงานโครงการแก,ไขปWญหาต%อไป  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก%ประชาชนท่ีมาติดต%อราชการท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างความสัมพันธ"อันดีระหว%างบุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับ
ประชาชน 
 

4. เป�าหมาย  
 ให,บริการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได,รับความเดือดร,อนรําคาญหรือผู,มีส%วนได,เสีย
ท่ีเก่ียวข,อง โดยการปฏิบัติราชการต,องสามารถให,บริการได,อย%างมีคุณภาพสามารถดําเนินการแล,วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร,างความเชื่อม่ันไว,วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต,องการของประชาชน
ผู,รับบริการและผู,มีส%วนได,ส%วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต%างกันได,อย%างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก,ไขหรือบรรเทาปWญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได,  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 ๖.2 เผยแพร%ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบช%องทางในการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 ๖.3 นําเรื่องเสนอคณะผู,บริหารพิจารณาสั่งการเจ,าหน,าท่ีผู,เก่ียวข,องเพ่ือแก,ไขปWญหาตามความจําเป=นและ
เร%งด%วน  
 ๖.4 แจ,งผลการปฏิบัติงานให,ผู,ร,องทราบ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๐๓ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" ประจําเดือน ทําให,เห็นว%าประชาชนได,มีส%วนร%วมในการ 
สอดส%องดูแลสังคมและการอยู%ร%วมกันแสดงให,เห็นถึงการเป�ดโอกาสให,ประชาชนมีส%วนร%วมในการดําเนินงานของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 ๑๐.2  สามารถดําเนินการแก,ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 ๑๐.3 แจ,งผลการดําเนินการให,ผู,ร,องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
                                                          ๑๐๔ 
 
 3.2.2 มีช"องทางให@ประชาชนในท@องถ่ินสามารถร@องเรียน/ร@องทุกข�ได@โดยสะดวก  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร@องเรียน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ศูนย"รับเรื่องราวร,องเรียน/ร,องทุกข"องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นหน%วยให,บริการแก%ประชาชน
สามารถตอบสนองความต,องการของประชาชนท้ังในทุกด,าน เพ่ือมุ%งเน,นให,ประชาชนได,รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย%าง
เท%าเทียมกันท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป=นกลไกหนึ่งใน
การนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให,ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป=นช%องทางท่ีเป�ดให,ประชาชนได,มีส%วนร%วม และได,รับบริการท่ีมี
ความเท%าเทียมและโปร%งใส  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" หรือรับความคิดเห็น ข,อเสนอแนะจากประชาชน  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนได,ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีช%องทางและปรับปรุงกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียนจากประชาชน ได,แก%  
 - กล%องรับความคิดเห็นติดต้ังไว, ณ บริเวณหน,าอาคารท่ีทําการ  
 - ผ%านเว็บไซต"องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ประชาชนได,รับทราบข้ันตอนกระบวนการและแสดงความคิดเห็นผ%านช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียน/ร,อง
ทุกข" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๐๕ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อนเคล่ือนท่ี  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นหน%วยงานภาครัฐท่ีเน,นการให,บริการประชาชน และมีเป�าหมายให,
มีการบริการประชาชนในด,านต%างๆ ท่ีอยู%ในอํานาจหน,าท่ีด,วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน"ต%อ
ประชาชนผู,รับบริการโดยตรง โดยถือว%าประชาชนเป=นศูนย"กลางท่ีจะได,รับการบริการอย%างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป=นสําคัญ  
 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินงานด,านบริการประชาชนเป=นไปอย%างต%อเนื่องและเป=นการให,บริการในเชิงรุก จึงได,
จัดทํา โครงการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความต,องการของประชาชนตามครัวเรือน
ว%าต,องการให,องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนดําเนินการให,บริการ ในด,านใดบ,าง และให,บริการงานด,านต%างๆ 
ซ่ึงอยู%ในอํานาจหน,าท่ี เน,นให,บริการฟรีแก%ประชาชนหรือหากจําเป=นต,องคิดว%าบริการก็ให,คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให,
ประชาชนเดือดร,อนน,อยท่ีสุด ร%วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาตําบล 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก%ประชาชนโดยไม%ต,องเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีทําการองค"การบริหารส%วน
ตําบล ซ่ึงอาจเสียค%าใช,จ%ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  
 3.2 เพ่ือรับทราบปWญหาความเดือดร,อนของประชาชนในพ้ืนท่ีและจะได,แก,ไขปWญหาได,อย%างถูกต,องหรือ
นํามาเป=นข,อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก,ไขปWญหาต%อไป  
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างความสัมพันธ"อันดีระหว%างบุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

4. เป�าหมาย/ผลลัพธ�  
 นําบริการในหน,าท่ีของทุกส%วนงานขององค"การบริหารส%วนตําบลออกไปให,บริการแก%ประชาชนหมุนเวียน
หมู%บ,านต%างๆ ในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลร%วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาตําบล 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ทุกหมู%บ,านในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําร%างโครงการเสนอคณะผู,บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให,บรรลุผลตามเป�าหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝrาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน,าท่ีท่ีจะนําไปให,บริการแก%ประชาชน  
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให,บริการเคลื่อนท่ี  
 5. ประสานงานกับทุกส%วนการงาน  
 6. ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบล%วงหน,าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ"เคลื่อนท่ี  
 7. นํากิจกรรมงานในหน,าท่ีออกบริการประชาชน  
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
           ไม%ใช,งบประมาณ 
 
 
 
 



 
                                                         ๑๐๖ 
 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกหมู%บ,านท่ีอยู%ในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ซ่ึงได,เข,าร%วม
โครงการฯ ได,รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัดพร,อมท้ังได,รับทราบนโยบายต%างๆ องค"การบริหารส%วนตําบลสวน
หม%อนอย%างท่ัวถึง  
 10.2 ประชาชน มีโอกาสได,แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ร%วมรับฟWงท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและความต,องการด,านสาธารณูปโภค
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๑๐๗ 
 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ@งเปPนลายลักษณ�อักษรให@ประชาชนผู@ร@องเรียน/ร@องทุกข� ได@ทราบถึงการได@รับ
เรื่อง ระยะเวลาและผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร@องเรียน/ร@องทุกข�  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข@อเท็จจริงให@ผู@ร@องเรียน/ร@องทุกข�รับทราบ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีในการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" เป=นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน,าท่ีราชการทุกครั้ง
จะต,องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช,อํานาจ โดยการเป�ดโอกาสให,ทุกภาคส%วนได,รับทราบข,อเท็จจริง ข,อ
กฎหมายท่ีถูกต,อง และต,องเป=นธรรมกับทุกฝrาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร,องเรียน/ร,องทุกข"เสร็จแล,วให,
แจ,งผู,ร,องรับทราบโดยเร็วไม%เกิน 15 วัน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข,องอย%างเคร%งครัดลดปWญหาการทุจริต  
 3.2 เพ่ือให,เกิดการปฏิบัติหน,าท่ีราชการอย%างถูกต,องโดยการนําข,อเสนอแนะจากหน%วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให,ผู,ร,องได,รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"และส%งเสริมภาคประชาชน
ร%วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
 

4. เป�าหมายการดําเนินการ  
 ผู,ร,องเรียน/ร,องทุกข"ทุกราย  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินการ  
 ตรวจสอบข,อเท็จจริงแล,วเสร็จแจ,งผู,ร,องโดยเร็วไม%เกิน 15 วันทําการ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กองขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 การปฏิบัติหน,าท่ีราชการถูกต,องตามระเบียบ กฎหมาย เป=นธรรมกับทุกฝrาย  
 10.2 ใช,เป=นแนวทางปฏิบัติงานด,านการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๐๘ 
 
 3.3 การส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

 3.3.1 ดําเนินการให@ประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต"งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลสวน
หม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค"กรจัดทําแผนพัฒนา ข,อ 7 (2) และข,อ 9 กําหนดให,มีองค"กรและโครงสร,างขององค"กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  
 ดังนั้น เพ่ือให,องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในฐานะองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบองค"การ
บริหารส%วนตําบล มีองค"กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด,วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงแต%งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือส%งเสริมให,บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส%วนได,มี
ส%วนร%วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร%างแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป�ให,สอดคล,องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมและคณะกรรมการพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน กําหนดด,วย
ความถูกต,อง โปร%งใส และสุจริต  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน       คน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
  จัดประชุมประชาชนเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานวิเคราะห"นโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือเป=นองค"กรในการ
ยกร%างหรือจัดทําร%างแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาและร%างแผนพัฒนาสี่ป� เพ่ือใช,เป=นแผนพัฒนาตามความต,องการของ
ประชาคมและหมู%บ,านในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนด,วยความถูกต,อง โปร%งใส สุจริต และให,
ความสําคัญในการต%อต,านการทุจริต 
 
 
 
 



 
                                                          ๑๐๙ 
 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู"บ@านและประชาคมตําบลประจําป8 
  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 กฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับการกระจายอํานาจขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เป=นกฎหมายท่ีค%อนข,างใหม%
และมีจํานวนหลายฉบับด,วยกัน ทําให,ประชาชนยังไม%อาจได,รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการ
มีส%วนร%วมของประชาชนต%อการกระจายอํานาจ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทําโครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีประชุมประชาคมหมู%บ,านและประชาคมตําบลประจําป�ข้ึน เพ่ือให,ประชาชนมีความรู,ความเข,าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส%วนร%วมของประชาชนต%อการพัฒนาท,องถ่ินตนเอง 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,การบริหารจัดการเป=นไปตามหลักการมีส%วนร%วมของประชาชน โปร%งใส และตรวจสอบได,เพ่ือ
เผยแพร%ความรู, ให,กับประชาชนถึงการมีส%วนร%วมในการบริหารงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เพ่ือรับฟWงความ
คิดเห็น ข,อเสนอแนะในการพัฒนาท,องถ่ินและรายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณอีกทางหนึ่งด,วย 
  

4. เป�าหมาย  
 ผู,นําองค"กรประชาชน เช%น กํานัน ผู,ใหญ%บ,าน ผู,ช%วยผู,ใหญ%บ,าน สารวัตรกํานัน ผู,นําชุมชนแพทย"ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบล กลุ%มอาชีพต%างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
จํานวนไม%น,อยกว%า 600 คน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดทําร%างโครงการเสนอคณะผู,บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให,บรรลุผลตามเป�าหมาย   
 ๖.๓ กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกประชาคม  
 ๖.๔ ประสานงานกับทุกส%วนงาน  
 ๖.๕ ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบล%วงหน,าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ"เคลื่อนท่ี   
 ๖.๖ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
  

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
  

๘. งบประมาณ  
 ป�ละ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ผู,เข,าร%วมประชุมประชาคมสามารถเข,าใจการบริหารงานแบบการมีส%วนร%วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป=นการสร,างทัศนคติท่ีดีระหว%างประชาชนและหน%วยการบริหารราชการส%วนท,องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๑๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : การส"งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาและสร,างการเรียนรู, เพ่ือมุ%งเน,นยกระดับการมีส%วนร%วมของประชาชนในการพัฒนาท,องถ่ินเป=น
สําคัญ จึงควรให,คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว%าเป=นประชาชนกลุ%มหนึ่งในชุมชน สร,างแผนชุมชนข้ึนมาด,วยตนเอง ดัง
ความหมายของ แผนแม%บทชมชุนท่ีว%า “แผนชุมชนเป=นการทํางานเพ่ือต,องการให,ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร,างภูมิคุ,มกัน ป�องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข,าไปทําให,ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมด้ังเดิมและวิ่งตามกระแสเงินทําให,ชุมชนได,รับการเรียนรู, รู,จักชุมชนของตนเองสามารถค,นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก,ไขปWญหาในอนาคตได,และการประสานกับหน%วยงานทุกภาค
ส%วน เพ่ือให,เกิดความร%วมมือเป=นพลังสําคัญในการแก,ไขปWญหาท่ีตอบสนองความต,องการของชุมชน ในปWจจุบันและ
ป�องกันปWญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,คนในชุมชนได,แลกเปลี่ยนเรียนรู,ร%วมกันได,เห็นข,อเด%น ข,อดี โอกาสและข,อจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย%างมีเป�าหมายมีช%องทางในการแก,ไขปWญหาของชุมชนได,อย%างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต,องการของชุมชนได,คิดเป=นและกล,าท่ีจะตัดสินใจด,วยตนเองได,  
 

4. เป�าหมาย  
 ทุกหมู%บ,านในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 ประชุมผู,บริหาร กํานันผู,ใหญ%บ,าน เจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
 ๖.2 ประชาสัมพันธ"โครงการพร,อมให,ความรู,แก%ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช,หอกระจายข%าวและเสียงตาม
สายในหมู%บ,าน  
 ๖.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู%บ,านตามกําหนดการ  
 ๖.4 ส%งแผนชุมชนให,หน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู%ได,อย%าง
เหมาะสมสอดคล,องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได,รับผลประโยชน"ร%วมกันอย%างท่ัวถึงและเท%าเทียม ความร%วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก%อให,เกิดทัศนคติท่ีดีเอ้ืออาทรต%อกันได, รวมท้ังปลูกฝWงทัศนคติ ค%านิยมท่ีดีให,กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร%วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท,องถ่ินของตนเองได, 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๑๑ 
 
 3.3.2 ดําเนินการให@ประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดหาพัสดุ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต"งตั้งตัวแทนประชาคมเข@าร"วมเปPนคณะกรรมการตรวจรับงานจ@าง 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการตามข,อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป�ในด,าน
การจัดซ้ือจัดจ,าง ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินในรอบป�งบประมาณและส%งเสริมให,ภาคประชาชน (ประชาคม) ให,
มีส%วนร%วมอย%างแข็งขันกับมาตรการการป�องกันการทุจริตในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเป=นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ%านการประชาคม) ในการมีส%วนร%วมและตรวจสอบการดําเนินการ
ด,านต%าง ๆขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน อย%างเข,มแข็งเป=นการสนับสนุนมาตรการการป�องกันการทุจริต
ใน องค"การบริหารส%วนตําบลนั่นคือได,ทําหน,าท่ีอย%างถูกต,อง  
 

4. เป�าหมาย  
 ตัวแทนประชาคมหมู%บ,านท้ัง ๑๔ หมู%บ,าน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

๖. วิธีการดําเนินการ  
 5.1 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือให,ประชาคมเลือกกันเองเพ่ือแต%งต้ังเป=นคณะกรรมการตามระเบียบฯ ว%าด,วย
การพัสดุ เช%น เป=นกรรมการเป�ดซองสอบราคา เป=นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป=นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เป=นกรรมการตรวจการจ,าง ฯลฯ  
 5.2 มีการฝvกอบรมตัวแทนประชาคมให,มีความรู,ความเข,าใจเรื่องระเบียบฯว%าด,วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู,ทํา
ความเข,าใจ ระเบียบต%างๆ จะได,ปฏิบัติได,อย%างถูกต,อง  
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ดําเนินการทุกป�งบประมาณ  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดและกองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ๑๐.1 ภาคประชาชนมีส%วนร%วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน  
 ๑๐.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน,าท่ีและบทบาทในการมีส%วนร%วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน%วยงานท,องถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   ๑๑๒ 
 
 3.3.3 ดําเนินการให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ินกําหนดให,องค"การบริหารส%วนตําบลในฐานะองค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ินต,องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป=นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลว%าสัมฤทธิ์ผลตามเป�าหมาย หรือไม% ตลอดจนเป=นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลเพ่ือนําผลท่ีได,จากการประเมินมาใช,ในการปรับปรุง แก,ไข ส%งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจต%างๆ ต%อไป  
 เพ่ือให,การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีการขับเคลื่อนอย%างเป=น
รูปธรรม ซ่ึงจะส%งเสริมให,มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต,องการของประชาชน เพ่ือประโยชน"สุขของประชาชนโดยใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมือง
ท่ีดี และให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป�ดเผย
ข,อมูลข%าวสาร โดยให,เป=นไปตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได,อย%างถูกต,องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือให,เกิดกระบวนการมีส%วนร%วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"การ
บริหารส%วนตําบลและเป=นการเฝ�าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให,เป=นไปตามนโยบายของผู,บริหารท,องถ่ินองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 คณะทํางานและเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประสานกับส%วนราชการและหน%วยงานท่ีเก่ียวข,องเพ่ือรวบรวมข,อมูล  
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ"การดําเนินโครงการ  
 6.4 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
 6.7 การดําเนินโครงการให,เป=นไปตามแผนการดําเนินงาน  
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน%วยงานต%างๆ พร,อมตัวชี้วัด  
 6.9 การติดตามและประเมินผล  
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล,วรายงานให,ผู,บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก,ไขต%อไป  
 
 
 
 
 



 
                                                          ๑๑๓ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กองขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ผลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป�ท่ีผ%านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๑๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหาร
กิจการบ@านเมืองท่ีดีขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ซ่ึงสอดคล,องกับหมวด 
5 และ หมวด 7 แห%งพระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 1. การบริหารราชการเพ่ือให,เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ  
 2. การบริหารราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ  
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,เกิดความโปร%งใส 
ตรวจสอบได, เสริมสร,างบทบาทของประชาชน เข,ามามีส%วนร%วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู%บ,านและเพ่ือให,
สอดคล,องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ซ่ึงสอดคล,องกับหมวด 
5 และหมวด 7 แห%งพระราชกฤษฎีกา ว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค"การบริหารส%วนตําบลให,เกิดความโปร%งใสตรวจสอบได, 
เสริมสร,างบทบาทของประชาชน  
 2. เพ่ือเป�ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

4. เป�าหมาย  
 ผู,แทนชุมชน ผู,แทนสภาท,องถ่ิน ผู,ทรงคุณวุฒิ ผู,แทนพนักงานส%วนตําบล  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการโครงการ  
 6.1 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการ  
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตามหลักเกณฑ"และวิธีการ
บริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให,ผู,บริหารทราบตามหลักเกณฑ"ฯ กําหนด  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัด องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 การบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,เกิดความโปร%งใส ตรวจสอบได,และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
 
 
 



 
                                                       ๑๑๕ 
 
 มิติท่ี 4 การเสริมสร@างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส"วน 
ท@องถ่ิน  
 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินกําหนด  
 

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให@ผู@กํากับดูแล 
  

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป8  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจสอบภายในเป=นปWจจัยสําคัญท่ีจะช%วยให,การดําเนินงานตามภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อน เป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช%วยป�องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป=นส%วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู%ใน
การปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะต,องมีการกระทําอย%างเป=นข้ันตอนท่ีถูกต,องตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผู,บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช,โดยรวมเป=นส%วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให,สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค"ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป=นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป=นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้นการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย%างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข,อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต%างๆ ท่ีเก่ียวข,องจะทําให,การปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นไปอย%างถูกต,องและ
เป=นไปตามวัตถุประสงค"ของทางราชการ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว%าด,วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจน"ความถูกต,องและเชื่อถือได,ของข,อมูลและตัวเลขต%างๆ ทางด,านการบัญชีและด,านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข,อง  
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน%วยรับตรวจว%าเป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ คําสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด  
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน%วยรับตรวจว%าเพียงพอและเหมาะสม  
 3.5 เพ่ือเป=นหลักประกันการใช,และระวังทรัพย"สินต%างๆ ของส%วนราชการเป=นไปอย%างเหมาะสม  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ทุกหน%วยงาน พนักงานครู และเจ,าหน,าท่ีศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

6. วิธีการดําเนินการ  
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 6.2 ตรวจสอบความถูกต,องและเชื่อถือได,ของข,อมูลและตัวเลขต%างๆ ด,วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน,อยตามความจําเป=นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห"และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน%วยรับตรวจ  
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย"สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด,านอ่ืนๆ ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ให,เป=นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ คําสั่ง  
 
 
 



 
                                                    ๑๑๖ 
 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย"สินและการใช,ทรัพยากร
ทุกประเภทว%าเป=นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด  
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบียบ ข,อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือให,ม่ันใจได,ว%าสามารถนําไปสู%การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค"และสอดคล,องกับนโยบาย  
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 บุคลากรมีความเข,าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ โดยมุ%งผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ%ายเงินลดน,อยลง  
 10.3 การใช,ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน%วยงาน ท่ีมีอยู%อย%างคุ,มค%า ประหยัด  
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค,างชําระลดน,อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                        ๑๑๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน ว%าด,วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให, หน%วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได,กําหนดไว,รายงานต%อผู,กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินอย%างน,อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเก,าสิบวันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให,
การปฏิบัติถูกต,องและเป=นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,มีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินกําหนดเป=นประจําทุกป� 
  

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค"กรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต%อผู,กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ%นดินตามกําหนด  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ส%วนราชการทุกหน%วยงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ส%วนราชการทุกหน%วยงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. แต%งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค"กร  
 2. แต%งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน%วยงานย%อย  
 3. ผู,บริหารมีหนังสือแจ,งให,ทุกส%วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน%วยงานย%อยดําเนินการประเมิน
องค"ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค"กรดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข,อ 6 ระดับองค"กรและนําเสนอผู,บริหารพร,อมจัดส%งรายงานให,ผู,กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป�องกันและลดความเสี่ยงต%อการปฏิบัติงาน  
 3. เกิดประโยชน"สูงสุดต%อองค"กรและประชาชนโดยรวม 
 
 



 
                                                     ๑๑๘ 
 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให@มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให@ผู@กํากับดูแล 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ระบบการควบคุมภายในเป=นกลไกท่ีสําคัญและเป=นเครื่องมือในการบริหารงานในหน%วยงานไม%ว%าจะเป=นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ% ระบบการควบคุมภายในจะช%วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน%วยงานให,อยู%ในระดับท่ียอมรับได,ซ่ึงจะทําให,ปฏิบัติงานและการจัดการของหน%วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค" ใน
อดีตท่ีผ%านมาการบริหารงานของหน%วยงานภาครัฐ ได,มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให,ใช,เป=น
เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู%ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข,อหารือต%างๆ โดยส%วน
ใหญ%จะเน,นไปท่ีการควบคุมด,านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให,ถูกต,องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ"ท่ีทางราชการ
กําหนดไว, ซ่ึงไม%ครอบคลุมถึงการจัดการด,านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด,านการเงินและบัญชีในหน%วยงานจึงไม%สามารถ
สะท,อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน%วยงานได, ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป=นระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกด,านและสามารถสะท,อนภาพให,เห็นเป=นองค"รวมของหน%วยงานนั้นๆ ว%ามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม%เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม%ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป=นช%องทางรั่วไหลทําให,เกิดความเสียหายในหน%วยงานและการดําเนินงานไม%สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุส%วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหน,าท่ีและมอบหมายงานในหน%วยงานไม%เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง 
กระบวนการให,บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม%มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน%วยงานท่ีกําหนดข้ึน และ
พัฒนาให,ระบบการควบคุมภายในดังกล%าวทันสมัยอยู%เสมอ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนพิจารณาแล,วเห็นว%าเพ่ือให,องค"กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให,เป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน%วยงานจึงได,กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การปฏิบัติงานเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให,การใช,ทรัพยากรเป=นไปอย%าง
ประหยัดและคุ,มค%า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ,อนหรือไม%จําเป=น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด,านการเงิน
หรือด,านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน  
 3.2 เพ่ือให,มีข,อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต,องครบถ,วนและเชื่อถือได, สร,างความม่ันใจแก%ผู,บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหาร การปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข,อง  
 3.3 เพ่ือให,บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข,อตกลง ระเบียบข,อบังคับต%างๆ 
ของหน%วยงานอย%างถูกต,องและครบถ,วน  
 

4. เป�าหมาย  
 เพ่ือให,การควบคุมภายในขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน%วยงาน อีกท้ังยังเป=นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน%วยงานให,อยู%ในระดับท่ี
ยอมรับได, ซ่ึงจะทําให,การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน%วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค"  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๑๙ 
 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 แต%งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน
ว%าด,วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข,อ 6  
 ๖.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย%างต%อเนื่องเพ่ือให,การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
เป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๖.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให,คณะทํางานฯเพ่ือสรุปข,อมูล  
 ๖.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต%างๆ ให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลและ
ผู,บริหารทราบ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข,อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร,อยละ 80 ได,ดําเนินการแก,ไข  
 10.3 ร,อยละของหน%วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 10.4 มีการจัดการความรู,ท่ีเก่ียวข,องกับการควบคุมภายใน  
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู,ท่ีเก่ียวข,องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร,อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๒๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน ว%าด,วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให, องค"การบริหารส%วนตําบลในฐานะหน%วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช,มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป=นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต%างๆ 
ของหน%วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต%อคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน ผู,กํากับดูแล
อย%างน,อยป�ละหนึ่งครั้ง ภายในเก,าสิบวันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือสร,างความม่ันใจอย%าง
สมเหตุสมผลว%าการดําเนินงานของหน%วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด,านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช,ทรัพยากรซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย"สิน การป�องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน%วยรับตรวจ ด,านความเชื่อถือได,ของรายงาน
ทางการเงินและด,านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว%าจะมีและจัดให,มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป�องกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและให,
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายใน จึงได,กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ส%วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป�องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน%วยรับตรวจ  
 3.2 เพ่ือให,มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของส%วนราชการท่ีรับผิดชอบและรายงานผลต%อคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินผู,กํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด  
 3.3 เพ่ือเป=นการเสริมสร,างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให,เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกส%วนราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
(ระดับองค"กร) จัดส%งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให,ทุกส%วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส%วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว%างป�  
 6.2 หัวหน,าส%วนราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลการดําเนินการต%อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส%วนราชการ (ระดับส%วนย%อย)  
 6.3 หัวหน,าส%วนราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร,อมปWญหาอุปสรรคต%อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต%ละส%วนราชการว%ามีความเพียงพอหรือไม% 
หรือจะต,องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต%อไป  
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต%อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ%นดิน ผู,กํากับดูแลอย%างน,อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเก,าสิบวันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ส%วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต%อคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินผู,กํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 4.2 การสนับสนุนให@ภาคประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช"องทางท่ีสามารถดําเนินการได@  
 

 4.2.1 ส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
แต"งตั้ง โอน ย@ายข@าราชการ พนักงาน ลูกจ@าง  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต"งตั้ง การโอน ย@าย  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานบุคคลเป=นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว%าเป=นสิ่งสําคัญหรือเป=นหัวใจขององค"กรจึงมักจะ
กําหนดหน,าท่ีของงานเป=นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข,อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค"กร
หรือหน%วยงานเพ่ือให,มีประสิทธิภาพและเพ่ือให,การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค"  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,กําหนดมาตรการส%งเสริมให,ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต%งต้ัง การโอน ย,าย การเลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร%งครัด เพ่ือให,การบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%าง
โปร%งใส และสามารถตรวจสอบได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนมีส%วนร%วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให,เป=นไปด,วยความ
โปร%งใสและเป=น ธรรม  
 3.2 เพ่ือให,เป=นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต%งต้ังการ
โอน ย,าย 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูส%วนตําบล พนักงานจ,าง ท่ีมีการดําเนินการด,านการบริหารงานบุคคล  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินการ  
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต%งต้ัง การโอน ย,าย  
 - แต%งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให,มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต%งต้ัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับท่ีเก่ียวข,องอย%างเคร%งครัด  
 - การสรรหาการบรรจุแต%งต้ังได,มีการประชาสัมพันธ"ไปยังหน%วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู%บ,าน  
 - มีการประชาสัมพันธ"ลงในเว็บไซต"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ"ท่ีบอร"ดประชาสัมพันธ"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - ในการบรรจุแต%งต้ังได,มีการแต%งต้ังคณะกรรมการจากหน%วยงานอ่ืนเป=นกรรมการ รวมถึงมีการแต%งต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต%งต้ัง  
 - การบรรจุแต%งต้ังจะต,องได,รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส%วน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก%อน  
 
 
 



 
                                                    ๑๒๓ 
 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต%งต้ังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจะออกคําสั่งแต%งต้ังได,ต,องไม%ก%อน
วันท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนรับมติคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง  
 - แต%งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให,มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน%งองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข,อบังคับท่ีเก่ียวข,องอย%างเคร%งครัด  
 - มีการแจ,งผู,ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข,อความแจ,งผู,มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง  
 - มีการประชาสัมพันธ"ไปยังหน%วยงานอ่ืนและ ก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึงประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนภายใน
ตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู%บ,าน และมีการประชาสัมพันธ"ลงในเว็บไซต"ขององค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู,ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง  
 - มีการแต%งต้ังคณะกรรมการจากหน%วยงานอ่ืนเข,าร%วมเป=นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อน ตําแหน%งเพ่ือความโปร%งใส  
 - มีการออกคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย%างชัดเจน  
 - ผู,ขอรับการประเมินสามารถซักถามข,อสงสัยหรือโต,แย,งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็น ว%าไม%เป=นธรรมได,  
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน%ง จะต,องได,รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส%วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก%อน  
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน%ง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจะออกคําสั่ง
แต%งต้ังได,ต,องไม%ก%อนวันท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 - แต%งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให,มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ีองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข,อบังคับท่ี
เก่ียวข,องอย%างเคร%งครัด  
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ"หรือแนวทางนากรปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร%หลักเกณฑ"ให,บุคลากร
ทราบ  
 - มีการแต%งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนเพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให,เป=นไปอย%างยุติธรรม  
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ัน เงินเดือนมีการนําข,อมูลมาใช,ประกอบการตัดสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช%น ข,อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมและข,อมูลการลาเป=นต,น  
 - มีการแจ,งผลการประเมินให,พนักงานทราบพร,อมเป�ดโอกาสให,ซักถาม ตอบข,อสงสัยและโต,แย,งผลการ
ประเมินท่ีไม%เป=นธรรม  
 - นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให,พนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด กําหนดเป=นระดับข้ันของความสําเร็จแบ%งเกณฑ"การให,คะแนนเป=น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก,าวหน,าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป�าหมายของแต%ละระดับ  
 ผลลัพธ" ประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ย,าย ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย%างชัดเจน พร,อมท้ังเป�ดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล%าวได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๒๕ 
 
 4.2.2 ส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ"ายเงิน 
การหาประโยชน�จากทรัพย�สินของทางราชการ  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช@จ"ายเงินให@ประชาชนได@รับทราบ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด,านการคลังเป=นการทํางานท่ีต,องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต,องอยู%ในกรอบและต,องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต,อง ประชาชนหรือผู,รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร,าง ความสะดวกให,แก%ประชาชนมากท่ีสุดถูกต,องท้ังระเบียบกฎหมาย ข,อเท็จจริง ไม%มี
ข,อผิดพลาดบริการด,วยความเสมอภาคกันไม%เลือกปฏิบัติเสริมสร,างความโปร%งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร%งใสไม%เกิดการทุจริตคอร"รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร%งใส สามารถตรวจสอบ
ได, รายงานการเงินจากหน%วยงานภายในและภายนอกไม%พบข,อบกพร%อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเป�ดเผยข,อมูล
อ่ืนต%อประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,เกิดความโปร%งใสสามารถตรวจสอบได,  
 3.2 การใช,งบประมาณอย%างคุ,มค%าและเป�ดโอกาสให,ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได,  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต,องตามระเบียบท่ีเก่ียวข,อง  
 3.4 ในการบริหารจัดการต,องทําอย%างเป�ดเผยสามารถตรวจสอบได, จึงต,องมีการปรับปรุงแก,ไขการทํางาน
ขององค"กรให,มีความโปร%งใสสามารถเป�ดเผยและเป�ดโอกาสให,ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต,องได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการรายงานผลการใช,จ%ายเงินประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการรับเงิน การเบิกจ%ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม 
โดยเป�ดเผยเพ่ือให,ประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนภายในเก,าสิบวันนับแต%วันสิ้นป� 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผู,บริหาร
ท,องถ่ินและประกาศสําเนารายงานดังกล%าวโดยเป�ดเผยเพ่ือให,ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                             ๑๒๖ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด,านการเงินการคลังและงบประมาณอย%างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ%ายถูกต,อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร,างการมีส%วนร%วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู,รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๒๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส"วนร"วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ"ายและการใช@ประโยชน�
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 การเบิกจ%ายเงินขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เจ,าหน,าท่ีจะต,องปฏิบัติตามอํานาจหน,าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข,องให,ถูกต,องครบถ,วนเรียบร,อยจึงจัดทําใบนําฝากเป=นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป=นรายจ%าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินได, สําหรับการใช,ประโยชน"ในทรัพย"สินขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน
ก็เช%นเดียวกันต,องมีการดําเนินงานให,เป=นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค%าธรรมเนียม ค%าบริการ จะต,องเป=นไป
ด,วยความโปร%งใส ประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบจึงจําเป=นต,องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต,องมีความสุจริต 
ส%งผลให,การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  
 กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให, การรับ จ%ายเงินและการใช,
ประโยชน"ทรัพย"สินเกิดความโปร%งใสประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจ%าย ของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,การรับ- จ%ายเงินขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเกิดความโปร%งใสตรวจสอบได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การรับ การจ%ายและการใช,ประโยชน"ทรัพย"สินขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีถูกต,องตรวจสอบ
ได, 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๖. วิธีการดําเนินการ  
 - มีการแต%งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแต%งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช,จ%ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข,าร%วมเป=นกรรมการ - 
เป�ดโอกาสให,ประชาชนสอบถามข,อสงสัยเก่ียวกับการรับจ%ายเงิน  
 - สรุปผลการรับ-จ%ายเงินขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,ประชาชนทราบทางช%องทางต%างๆ 
เช%น ทางเว็บไซต" ศูนย"ข,อมูลข%าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข%าว เม่ือสิ้นป�งบประมาณ 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ๑๐.๑ มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
 ๑๐.๒ ประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบและได,รับทราบข,อมูลการรับ-จ%ายเงินขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนทําให,เกิดความโปร%งใสและเป=นการป�องการการทุจริต 
 
 
 



 
                                                       ๑๒๘ 
 
 4.2.3 ส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ@างจากตัวแทนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเห็นถึงประโยชน"จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส%วนร%วมตาม
เจตนารมณ"ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ดําเนินการส%งเสริมการมีส%วนร%วม
ของประชาชน โดยการกําหนดให,มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ,างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให,ประชาชนเข,ามา
มีส%วนร%วมโดยผ%านช%องทางหรือกลไกในการร%วมเป=นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ,างขององค"การ
บริหารส%วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได,รับข,อมูลข%าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได,เรียนรู,การบริหารราชการแบบมีส%วนร%วมหรือการบริหารราชการในระบบเป�ดจากการปฏิบัติจริง 
ส%วนองค"การบริหารส%วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเป�ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพ่ือกระตุ,นการปรับเปลี่ยนสู%การบริหารราชการท่ีเป�ดเผย โปร%งใส เน,นการมีส%วนร%วมของประชาชนและพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต,องการและเพ่ือประโยชน"ของประชาชนเป=นสําคัญ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให,ตัวแทนภาคประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ,างขององค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน  
 3.2 เพ่ือป�องกันการทุจริตในด,านท่ีเก่ียวข,องกับงบประมาณขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,เกิด
การพัฒนาได,อย%างคุ,มค%า  
 

4. เป�าหมาย  
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข,าร%วมเป=นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ,าง ได,แก% กรรมการตรวจการจ,าง  
 6.2 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ,าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการพัสดุของ
องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก,ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได,กําหนดให,มีการแต%งต้ังให,มีผู,แทนชุมชน
เข,าร%วมเป=นกรรมการ แต%องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข,าร%วม
ตรวจสอบเพ่ือให,การดําเนินงานเป=นไปอย%างซ่ือตรง โปร%งใส โดยตัวแทนชุมชนไม%ต,องร%วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  
 6.3 จัดประชุมให,ความรู,ความเข,าใจแก%คณะกรรมการเม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ,างทุกครั้ง เพ่ือให,เจ,าหน,าท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเข,าใจในบทบาทหน,าท่ีและทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ,างและตรวจการจ,างอย%างละเอียดและ
ถูกต,อง  
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๑๒๙ 
 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ผลลัพธ�  
 การจัดซ้ือจัดจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความโปร%งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร%วม
ตรวจสอบและไม%เกิดปWญหาการทุจริตคอร"รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๓๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ@าง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ,างและการควบคุมงานก%อสร,าง เป=นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให,บรรลุตามวัตถุประสงค"และเป=นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย%างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู,ท่ีได,รับ
แต%งต้ังให,ทําหน,าท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ,างและผู,ควบคุมงาน จะต,องมีความรู,ความเข,าใจในอํานาจ
หน,าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด,วยการพัสดุขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินและเข,าใจเง่ือนไขข,อกําหนด
ท่ีระบุไว,ในสัญญาเป=นอย%างดี เพราะหากไม%เข,าใจหรือเข,าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม%ครบถ,วนในหน,าท่ีความ
รับผิดชอบตามอํานาจหน,าท่ีท่ีตนเองได,รับการแต%งต้ังให,ทําหน,าท่ีแล,วอาจทําให,เกิดความเสียหายต%อองค"กรหรือ
บุคคลอ่ืนนอกจากนี้อาจจะต,องรับผิดชอบทางแพ%ง อาญา วินัยหรืออาจถูกฟ�องร,องต%อศาลปกครองได,  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ,าง 
ประกอบกับได,มีการเชิญให,ประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมในการตรวจรับงานจ,าง เพ่ือความโปร%งใสจึงได,จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ,าง เพ่ือให,ผู,ท่ีได,รับแต%งต้ังให,ทําหน,าท่ีกรรมการตรวจการจ,างมีความรู, ความเข,าใจ ปฏิบัติ
หน,าท่ีตามท่ีได,รับมอบหมายได,อย%างถูกต,อง  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,ผู,ปฏิบัติงานและผู,ได,รับการแต%งต้ังให,เป=นกรรมการตรวจการจ,างทําหน,าท่ีตรวจงานจ,างอย%างถูกต,อง 
สอดคล,องกับข,อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข,อง  
 

4. เป�าหมาย  
 บุคคลผู,ได,รับแต%งต้ังเป=นคณะกรรมการตรวจการจ,าง 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เสนอโครงการให,ผู,บริหารอนุมัติ  
 6.2 กําหนดหลักสูตร หัวข,อท่ีจะจัดอบรม 
 ๖.๓ ประสานวิทยากรท่ีจะมาบรรยายให,ความรู, 
 6.๔ จัดอบรมให,ความรู,แก%คณะกรรมการตรวจการจ,าง  
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
    ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ผลลัพธ�  
 คณะกรรมการตรวจการจ,างทําหน,าท่ีตรวจงานจ,างอย%างถูกต,องสอดคล,องกับข,อกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข,อง 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๓๑ 
 
 
 4.3 การส"งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท@องถ่ิน  
 

 4.3.1 ส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท@องถ่ินให@มีความรู@ ความเข@าใจในการปฏิบัติหน@าท่ีให@
เปPนไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข@องได@กําหนดไว@  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให@ความรู@ด@านระเบียบ กฎหมายท@องถ่ิน ผู@บริหาร และสมาชิกสภาท@องถ่ิน 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารจัดการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ"ต%างๆ ท่ีสมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ินได,รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต,องรู,และยึดเป=นแนว
ทางการปฏิบัติหน,าท่ีการดําเนินการอย%างเคร%งครัด ปWญหาท่ีเกิดข้ึนเป=นประจําไม%ได,เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชํานาญประสบการณ"หรือขาดความรู,กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขต%างๆ ท่ีมักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเท%านั้น หากแต%เกิดจากความรู,ความเข,าใจหรือการตีความข,อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ" เง่ือนไขท่ีเก่ียวข,องอย%างผิดๆ ส%งผลให,สมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ิน โดยเฉพาะ
ผู,บริหารท,องถ่ินต,องตกเป=นผู,กระทําผิดกฎหมาย ก%อให,เกิดความเสียหายแก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน และทําให,
การแก,ไขปWญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท,องถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส%งผลให,การพัฒนาขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินต,องล%าช,าเพราะไม%ตอบสนองความต,องการของประชาชน อย%างแท,จริงจากปWญหาดังกล%าว
ข,างต,นจึงจําเป=นท่ีสมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ินต,องมีความรู, ความเข,าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑ"ต%างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข,องกับการบริหารงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน อันมีผลให,เกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต%อองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ินไม%ต,องเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
 ดังนั้น เพ่ือให,ผู,บริหาร และสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเพ่ิมพูนความรู, ความเข,าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วย ข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู,ความเข,าใจมิให,ดําเนิน
กิจการท่ีเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน"ส%วนบุคคลและประโยชน"ส%วนรวมตามมาตรา 100 แห%งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู,ความเข,าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ,าหน,าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใดของเจ,าหน,าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห%งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทําโครงการอบรมให,ความรู,ด,านระเบียบ กฎหมายท,องถ่ิน ผู,บริหารและสมาชิก
สภาท,องถ่ิน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ิมพูนความรู,ความเข,าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วย ข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ. 2547   
 3.๒ เพ่ือให,ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความรู,ความเข,าใจมิให,ดําเนิน
กิจการท่ีเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน"ส%วนบุคคลและประโยชน"ส%วนรวมตามมาตรา 100 แห%งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3.๓ เพ่ือให,ผู,บริหาร และสมาชิกสภาและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความรู,ความ
เข,าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ,าหน,าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใดของเจ,าหน,าท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห%งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 



 
                                                   ๑๓๒ 
 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ผู,บริหารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวน
หม%อน จํานวน ๒๘ คน รวม  ๓๒  คน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 6.2 ประชาสัมพันธ"โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให,แก%ผู,บริหารและสมาชิกสภาและองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อนเข,ารับการอบรม  
 6.3 อบรมให,ความรู,โดยวิทยากร พร,อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
        ป�ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,เพ่ิมพูนความรู,ความเข,าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว%าด,วยข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ. 2547   
 10.๒ ผู,บริหารและสมาชิกสภาและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีความรู,ความเข,าใจมิ
ให,ดําเนินกิจการท่ีเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน"ส%วนบุคคลและประโยชน"ส%วนรวมตามมาตรา 100 แห%งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 10.๓ ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีความรู,ความเข,าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ,าหน,าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใดของเจ,าหน,าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห%ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๓๓ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท@องถ่ิน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต%อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด,วย
เหตุผล ดังกล%าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู,ของสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีความพร,อมท่ีจะรับภารกิจและการ
จัดบริการให,แก%ชุมชนจึงเป=นเรื่องท่ีสําคัญอย%างยิ่ง ประกอบกับการให,การศึกษาอบรมเป=นสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ได,ดําเนินการเพ่ือให,สมาชิกสภาท,องถ่ินมีความรู,และทักษะด,านการปกครอง
ส%วนท,องถ่ิน มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติหน,าท่ีรวมถึงมีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับระเบียบข,อกฎหมายต%างๆ ท่ี
เก่ียวข,องกับท,องถ่ินด,วยเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู,ไปใช,ให,เป=นประโยชน"ต%อการปฏิบัติหน,าท่ีได,อย%างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้นองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,มีการจัดส%งสมาชิกสภาท,องถ่ินให,
เข,ารับการฝvกอบรมและศึกษาดูงานอยู%เสมอ เพ่ือเป=นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามา
พัฒนาองค"กรพัฒนาท,องถ่ินให,ท,องถ่ินมีความเจริญก,าวหน,า  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างการเรียนรู,และประสบการณ"การทํางานให,กับสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีความเข,าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน,าท่ี  
 3.2 เพ่ือให,สมาชิกสภาท,องถ่ินได,มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต,อง เป=นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,สมาชิกสภาท,องถ่ินได,เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท,องถ่ินได,อย%างถูกต,อง  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท้ังในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและหน%วยงานท่ีจัดฝvกอบรม 
  

6. วิธีการดําเนินการ  
 6.1 ฝrายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝvกอบรมท้ังภายในองค"การบริหารส%วนตําบลและ
หน%วยงานภายนอก เพ่ือเป=นข,อมูลในการจัดส%งสมาชิกสภาท,องถ่ินเข,ารับการอบรมหรือร%วมประชุมสัมมนาแล,วแต%
กรณี  
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร,อยแล,ว ดําเนินการเสนอผู,บังคับบัญชาเพ่ือส%งสมาชิก
สภาท,องถ่ินเข,ารับการฝvกอบรมหรือเข,าร%วมประชุมหรือดําเนินการจัดฝvกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ   
 6.๓ ฝrายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝvกอบรมของสมาชิกสภาท,องถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทราบ 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 
 
 
 



 
                                                    ๑๓๔ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีได,รับการฝvกอบรมและศึกษาดูงาน 
 ผลลัพธ" 10.1 สมาชิกสภาท,องถ่ินมีความรู,ความเข,าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน,าท่ี  
  10.2 สมาชิกสภาท,องถ่ินได,รับการเรียนรู,และประสบการณ"การทํางานใหม%ๆ  
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท,องถ่ินเป=นไปอย%างถูกต,องตามระเบียบกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 ๑๓๕ 
 
 4.3.2 ส"งเสริมสมาชิกสภาท@องถ่ินให@มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝGายบริหารตาม 
กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข@องได@กําหนดไว@โดยไม"ฝVกใฝGฝGายใด 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส"งเสริมสมาชิกสภาท@องถ่ินให@มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝGาย
บริหาร  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส%งเสริมสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร เป=นกลไกสําคัญ
ท่ีใช,สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปWจจุบันองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงานมีงบประมาณเป=นของตนเอง แต%ถึงแม,จะเป=นอิสระส%วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต%างๆ ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินให,เป=นไปโดยความเรียบร,อยและถูกต,อง เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร%วมกัน นอกจากจะทําให,องค"การบริหารส%วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส%วน
ร%วมและมีประสิทธิภาพยังสร,างความน%าเชื่อถือให,กับองค"กรสามารถนําไปสู%ความโปร%งใสในองค"การบริหารส%วน
ตําบลและลดปWญหาการทุจริต  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ดําเนินกิจกรรมส%งเสริมสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท,องถ่ินในการเป=นหน%วยตรวจสอบ 
โดยให,สมาชิกสภาร%วมเป=นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วนตําบลเพ่ือให,การปฏิบัติงาน
โปร%งใสและสามารถตรวจสอบได, อีกท้ังยังเป=นการช%วยลดปWญหาการทุจริตได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร  
 3.2 เพ่ือให,เกิดความโปร%งใสและลดปWญหาการทุจริตพร,อมท้ังสามารถตรวจสอบได,  
 3.3 สมาชิกสภาท,องถ่ินเข,าใจบทบาท หน,าท่ีของตนเองมากข้ึน  
 

4. เป�าหมาย  
 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทุกคน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินงาน  
 6.1 จัดทําคู%มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข,องเพ่ือให,สมาชิกสภาท,องถ่ินใช,สําหรับการประชุม  
 6.2 แต%งต้ังสมาชิกสภาท,องถ่ินเป=นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต%างๆ เช%น การจัดซ้ือจัดจ,าง
โครงการต%างๆ การแปรญัตติร%างข,อบัญญัติประจําป� การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  
 6.3 สมาชิกสภาท,องถ่ินต้ังกระทู,ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค"การบริหารส%วนตําบล  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 



 
                                                            ๑๓๖ 
  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 สมาชิกสภาท,องถ่ินเข,าใจบทบาทหน,าท่ีและร%วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานต%างๆ มีความโปร%งใสตรวจสอบได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 ๑๓๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส"วนร"วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค�การบริหารส"วนตําบล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส%งเสริมและการพัฒนาความเข,มแข็งขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เก่ียวข,องกับหลายองค"ประกอบ 
และหลายฝrายโดยเฉพาะอย%างยิ่งบุคลากรท,องถ่ิน อันได,แก% ฝrายบริหารและฝrายสภาขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝrายข,าราชการองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน บุคลากรเหล%านี้มีบทบาทและต,องทําหน,าท่ีของตน
อย%างเข,มแข็ง เพ่ือเสริมสร,างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส%วนร%วมโดยให,มีกระบวนการสอดคล,องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให,มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแก,ไขปWญหาภายในตําบลและตอบสนองความ
ต,องการของประชาชนตลอดจนมีการถ%วงดุลอํานาจระหว%างฝrายสภากับฝrายบริหารและท่ีสําคัญส%งเสริมการมีส%วน
ร%วมในการเสนอแก,ปWญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท,องถ่ิน เก่ียวกับการมีส%วน
ร%วมในการปฏิบัติงานจึงได,ดําเนินกิจกรรมการมีส%วนร%วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท,องถ่ินในเรื่องต%างๆ เพ่ือ
เป=นการส%งเสริมให,สมาชิกสภาท,องถ่ินมีความเข,มแข็งในการใช,อํานาจหรือปฏิบัติหน,าท่ีให,เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการส%งเสริมให,สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีส%วน
ร%วมในการทํางาน  
 3.2 เพ่ือเป=นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร  
 3.3 เพ่ือเป=นการบรรเทาความเดือดร,อนของประชาชน 
  

4. เป�าหมาย  
 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทุกคน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินงาน  
 6.1 แต%งต้ังสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลเป=นคณะกรรมการร%วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต%างๆ เช%น
  - แต%งต้ังเป=นคณะกรรมการศูนย"ยุติธรรมชุมชน ร%วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน  
  - แต%งต้ังเป=นคณะกรรมการศูนย"เรียนรู,และพัฒนาคุณภาพผู,สูงอายุ  
  - แต%งต้ังเป=นคณะกรรมการศูนย"พัฒนาเด็กเล็กก%อนวัยเรียน  
 6.2 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลท่ีได,รับการแต%งต้ัง เข,าร%วมปฏิบัติหน,าท่ีนําข,อมูลแจ,งในท่ีประชุม
สภาองค"การบริหารส%วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส%วนท่ีประชาชนได,รับความเดือดร,อนและ
ต,องการของประชาชน 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 
 
 
 
 



                                                    
                                                         ๑๓๘ 
 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 การพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%างต%อเนื่อง ตอบสนองความต,องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี มีกลไกในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
                                                    ๑๓๙ 
 
 4.4 เสริมพลังการมีส"วนร"วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส"วนเพ่ือต"อต@านการ
ทุจริต 
 

  4.4.1 ส"งเสริมให@มีการดําเนินการเฝ�าระวังการทุจริต  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ�าระวังการคอร�รัปชันโดยภาคประชาชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 คอร"รัปชัน หมายถึง การใช,ตําแหน%งหน,าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน"ส%วนตัวหรือผลประโยชน"ของพวกพ,อง 
โดยมิชอบด,วยกฎหมายและศีลธรรม เจ,าหน,าท่ีของรัฐมีหน,าท่ีรักษาผลประโยชน"ของส%วนรวม หากใช,ตําแหน%งหน,าท่ี
ท่ีได,รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน"ส%วนตัวหรือพวกพ,องก็ถือว%ามีการกระทําคอร"รัปชัน การป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการ
บ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล,องกับเกณฑ"คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ%งเน,นการพัฒนา
คุณภาพและธรรมาภิบาลของหน%วยงานภาครัฐ ท้ังนี้เพ่ือให,การบริหารราชการเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและ      
มีธรรมาภิบาลอันจะทําให,ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว,วางใจในการบริหารราชการแผ%นดินของ ไทย 
  

3. วัตถุประสงค�  
 สนับสนุนให,ภาคประชาชนร%วมกันเฝ�าระวังการคอร"รัปชันขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เชิญชวนประชาชนผู,สนใจเข,าร%วมเพ่ือสร,างความรู,ความเข,าใจเรื่องการคอร"รัปชัน  
 6.2 คัดเลือกผู,สนใจแต%งต้ังเป=นคณะกรรมการเฝ�าระวังการคอร"รัปชันขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 คณะกรรมการท่ีแต%งต้ังมีความรู,ความเข,าใจเรื่องการคอร"รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร"รัปชัน
ได,  
 10.2 สามารถยับยั้งปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันให,ลดลงหรือไม%มีเลย 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
                                                        ๑๔๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป�ายประชาสัมพันธ�กรณีพบเห็นการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปWญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน%วยงานภาครัฐได,ส%งผลเสียหายกับประเทศชาติอย%างมาก จําเป=นท่ีทุกภาค
ส%วนในสังคมจะต,องตระหนักและร%วมกันแก,ไขจัดการปWญหา โดยการเข,าไปมีส%วนร%วมเป=นเครือข%ายในการขับเคลื่อน
ต%างๆ ให,เกิดการเฝ�าระวัง ป�องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ,นให,ทุกภาคส%วนในสังคมได,ตระหนักถึงปWญหาการ
ทุจริตคอร"รัปชันและมีส%วนร%วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนมีส%วนร%วมในการป�องกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ"ในการแก,ไขปWญหาการทุจริต  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดให,มีป�ายประชาสัมพันธ"กรณีพบเห็นการทุจริตในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป�ายประชาสัมพันธ"  
 6.2 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ" ณ บริเวณหมู%บ,าน   
 6.3 จัดเจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบรับแจ,งเหตุทางโทรศัพท"  
 6.4 บันทึกเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 6.5 เสนอผู,บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก,ไขเรื่องท่ีได,รับการร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
   ป�ละ ๕,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 จํานวนเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
 10.2 นําเรื่องท่ีได,รับการร,องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก,ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๔๑ 
 
 
 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส"วนเพ่ือต"อต@านการทุจริต  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส"งเสริมและพัฒนาเครือข"ายด@านการป�องกันการทุจริต 
  
2. หลักการและเหตุผล  
 องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินถูกจัดต้ังข้ึนก็เพ่ือให,จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน โดย
ใช,วิธีบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีและให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ิน การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ,าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสาร 
ท้ังนี้ ให,เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับว%าด,วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว%าด,วย หลักเกณฑ"การ
บริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ%งเน,น
ในการสร,างจิตสํานึก ค%านิยม การบูรณาการ การสร,างความเข,มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ,าหน,าท่ีของรัฐในการ 
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ปWญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร"รัปชันสามารถเกิดข้ึนได,ในทุกวงการ ไม%ว%าจะเป=นวงการระดับท,องถ่ินจนถึง
ระดับชาติ ซ่ึงองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีภารกิจหน,าท่ีในการบริหารราชการท,องถ่ินให,มีความก,าวหน,า
เจริญรุ%งเรือง โดยการมีส%วนร%วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร%วมกันพัฒนา
ท,องถ่ินให,ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดี ดังนั้นการท่ีองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจะพัฒนาให,
เจริญก,าวหน,าได,นั้น จําเป=นจะต,องมีองค"ประกอบหลายๆ ด,านในการร%วมกันพัฒนาท,องถ่ิน ในการนี้การมีเครือข%ายท่ี
ดีท่ีคอยสนับสนุนและร%วมมือกันพัฒนาท,องถ่ินจึงเป=นสิ่งจําเป=นโดยเฉพาะเครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตคอร"รัป
ชัน ซ่ึงเป=นการเป�ดโอกาสให,ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได,มีส%วนร%วมในการเป=นเครือข%าย
ร%วมกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในการร%วมคิด ร%วมพิจารณา ร%วมตัดสินใจ ร%วมทํา ร%วมรับผิดชอบและ
ร%วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการทุจริตคอร"รัปชันในท,องถ่ิน  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนพิจารณาแล,วเห็นว%าการมีเครือข%ายดังกล%าวเป=นสิ่งจําเป=นจึงได,จัดทํา
มาตรการส%งเสริมและพัฒนาเครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส%งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตให,มีความเข,มแข็ง  
 

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือสร,างแกนนํา แนวร%วมและเครือข%ายในการรักษาผลประโยชน"ของท,องถ่ิน  
 2. เพ่ือพัฒนาองค"ความรู,ให,กับทุกภาคส%วนให,เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปWญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือให,เกิดความร%วมมือร%วมใจในการป�องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

4. เป�าหมาย  
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวน
หม%อนเข,ามามีส%วนร%วมในการเป=นเครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตร%วมกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ  
 ในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. แต%งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนร%วมเป=นเครือข%ายด,านการป�องกัน
การทุจริตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 2. จัดทําฐานข,อมูลบุคคล องค"กร ส%วนราชการ และองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินทุกแห%งบริเวณใกล,เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข,าร%วมเป=นเครือข%าย  
 
 



 
                                                    ๑๔๒ 
 
 3. เป�ดโอกาสให,เครือข%ายท่ีได,รับการแต%งต้ังมีส%วนร%วมในการบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนในการร%วมคิด ร%วมพิจารณา ร%วมตัดสินใจ ร%วมทําและร%วมรับผิดชอบ ร%วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการ
ทุจริต  
 4. ส%งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให,กับเครือข%ายในการร%วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการทุจริต  
 5. ทําบันทึกข,อตกลง (MOU) ร%วมกันระหว%างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับบุคคล องค"กร ส%วน
ราชการและองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีเข,าร%วมเป=นเครือข%าย  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. ทําให,เกิดแกนนํา แนวร%วมและเครือข%ายในการรักษาผลประโยชน"ของท,องถ่ิน  
 2. ทําให,ทุกภาคส%วนมีความรู, ก%อให,เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปWญหาการทุจริต  
 3. ทําให,เกิดความร%วมมือร%วมใจในการป�องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     
 
      แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป8  
              (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
 
 
 

องค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวดัขอนแก"น 

 
 

 

 

 

 



 

 

    

 

                                                         คาํนํา 

 

 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ได,จัดทําข้ึนภายใต,ยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
โดยได,กําหนดกรอบแนวทางและโครงการเพ่ือให,การดําเนินงานด,านการป�องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การป�องการการทุจริตเป=นเสมือนการสร,างภูมิคุ,มกันสําหรับการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
ให,ได,ทํางานให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชนในตําบลสวนหม%อนและไม%ทําให,ประชาชนในตําบลสวนหม%อนเกิด
ความคลางแคลงใจในการทํางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน อีกท้ังยังใช,เป=นกลไกสําคัญในการป�องกัน
ไม%ให,มีการใช,อํานาจหน,าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบ 

 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน หวังเป=นอย%างยิ่งว%าแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนี้ จะเป=นส%วนหนึ่งท่ีช%วยให,การป�องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศไทยบรรลุเป�าหมายตามยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ท่ีกําหนดไว,ว%า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต” และเป=นการปฏิบัติตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติ
(ป.ป.ช.) 

 

     องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
     พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

หน,า 

ส"วนที่ 1 บทนํา 
             องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 การวิเคราะห"ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค"กร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปWญหาการทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน) 
 วัตถุประสงค"ของการจัดทําแผน 
 เป�าหมาย 
 ประโยชน"ของการจัดทําแผน 

ส"วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
           องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 4 ป�  
 (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) 
 แยกตาม 4 มิติ 

ส"วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                         

 

 

                                                                                     
 
      แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป8  
              (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
 

องค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวดัขอนแก"น 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              คํานํา 

 

 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ได,จัดทําข้ึนภายใต,ยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
โดยได,กําหนดกรอบแนวทางและโครงการเพ่ือให,การดําเนินงานด,านการป�องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การป�องการการทุจริตเป=นเสมือนการสร,างภูมิคุ,มกันสําหรับการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
ให,ได,ทํางานให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชนในตําบลสวนหม%อนและไม%ทําให,ประชาชนในตําบลสวนหม%อนเกิด
ความคลางแคลงใจในการทํางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน อีกท้ังยังใช,เป=นกลไกสําคัญในการป�องกัน
ไม%ให,มีการใช,อํานาจหน,าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบ 

 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน หวังเป=นอย%างยิ่งว%าแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนี้ จะเป=นส%วนหนึ่งท่ีช%วยให,การป�องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศไทยบรรลุเป�าหมายตามยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ท่ีกําหนดไว,ว%า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต” และเป=นการปฏิบัติตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติ
(ป.ป.ช.) 

 

     องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
     พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              สารบัญ 

หน,า 

ส"วนที่ 1 บทนํา 
             องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 การวิเคราะห"ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค"กร                                     ๑-๒   
 หลักการและเหตุผล (สภาพปWญหาการทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน)          ๒-๓ 
 วัตถุประสงค"ของการจัดทําแผน                                                                 ๓ 
 เป�าหมาย                                                                                           ๓ 
 ประโยชน"ของการจัดทําแผน                                                                     ๔ 

ส"วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต                                                            ๕-๑๑ 
           องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 4 ป�  
 (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)                                                                       
 แยกตาม 4 มิติ                                                        

ส"วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                      ๑๒-๑๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                               ส"วนที่ 1  
                                               บทนํา 

 
การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค�กร 
 การวิเคราะห"ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน มีวัตถุประสงค"เพ่ือต,องการบ%งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู%ในองค"กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หน%วยงานท่ีอาจเก่ียวข,องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว%าการควบคุมและการป�องกันการทุจริตท่ีมีอยู%ใน
ปWจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม% 
 การทุจริตในระดับท,องถ่ิน พบว%า ปWจจัยท่ีมีผลต%อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท,องถ่ิน ได,แก% การ
กระจายอํานาจลงสู%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน แม,ว%าโดยหลักการแล,วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค"สําคัญ
เพ่ือให,บริการต%าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต%อความต,องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต%ในทาง
ปฏิบัติทําให,แนวโน,มของการทุจริตในท,องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช%นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส%วนขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน จําแนกเป=น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด,านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ,าง และการเงินการคลัง ส%วนใหญ%เกิดจากการ
ละเลยขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๒) สภาพหรือปWญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช%องว%างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปWญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู,ความเข,าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปWญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปWญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส%วนต%าง ๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปWญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท,องถ่ิน 
     สาเหตุและปWจจัยท่ีนําไปสู%การทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินสามารถสรุปเป=นประเด็นได, ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แม,ว%าในปWจจุบันมีหน%วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแต%
พบว%ายังคงมีช%องว%างท่ีทําให,เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล%าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช,กฎหมายท่ีไม%เข,มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม%รัดกุม และอํานาจหน,าท่ีโดยเฉพาะข,าราชการระดับสูงก็เป=นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให,เกิดการ
ทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป=นท่ียอมรับว%าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ%งเน,นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให,คนใน
ปWจจุบันมุ%งเน,นท่ีการสร,างความร่ํารวย ด,วยเหตุนี้จึงเป=นแรงจูงใจให,เจ,าหน,าท่ีมีแนวโน,มท่ีจะมีพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร%งใส การทุจริตในปWจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ,อนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให,การทุจริตกลายเป=นความชอบธรรมในสายตาของประชนชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร%งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป=นการยากท่ีจะเข,าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล%านี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได,แก% การจัดซ้ือ จัดจ,าง เป=นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข,องเป=นห%วงโซ%ผลประโยชน"ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให,สินบนแก%เจ,าหน,าท่ีเพ่ือให,
ตนเองได,รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได,แก% การผูกขาดในโครงการ
ก%อสร,างและโครงการพ้ืนฐานภาครัฐ 
 ๕) การได,รับค%าตอบแทนท่ีไม%เหมาะสม รายได,ไม%เพียงพอต%อรายจ%าย ความยากจนถือเป=นปWจจัยหนึ่งท่ีทําให,
ข,าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต,องการท่ีจะมีสภาพความเป=นอยู%ท่ีดีข้ึน ทําให,เจ,าหน,าท่ีต,องแสวงหา                                      
ช%องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได,พิเศษ” ให,กับตนเองและครอบครัว 
 



                                   
                                                        
                                                          ๒ 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย"สุจริตเป=นคุณธรรมท่ีได,รับการเน,นเป=นพิเศษ
ถือว%าเป=นเครื่องวัดความดีของคน แต%ในปWจจุบัน พบว%า คนมีความละอายต%อบาปและเกรงกลัวบาปน,อยลง และมี
ความเห็นแก%ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต%ประโยชน"ส%วนตนเป=นท่ีตั้งมากกว%าท่ีจะยึดประโยชน"ส%วนรวม 
 ๗) มีค%านิยมท่ีผิด ปWจจุบันค%านิยมของสังคมได,เปลี่ยนจากยกย%องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย"สุจริตเป=นยกย%อง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเป=นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน%งหน,าท่ีการงานสูง ด,วยเหตุนี้ ผู,ท่ีมีค%านิยมท่ีผิดเห็นว%าการ
ทุจริตเป=นวิถีชีวิต เป=นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป=นคนเซ%อ เห็นคนโกงเป=นคนฉลาด ย%อมจะทําการทุจริตฉ,อ
ราษฎร"บังหลวง โดยไม%มีความละอายต%อบุญและบาป และไม%เกรงกลัวต%อกฎหมายของบ,านเมือง 
 
หลักการและเหตุผล 

 ปWจจุบันปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันในประเทศไทยถือเป=นปWญหาเรื้อรังท่ีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ,อนมากยิ่งข้ึนและส%งผลกระทบในวงกว,าง โดยเฉพาะอย%างยิ่งต%อความม่ันคงของชาติ เป=นปWญหาระดับต,น ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด,านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส%วนในสังคมไทย ไม%ว%า
จะเป=นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว%าเป=นองค"กร
ท่ีเอ้ือต%อการทุจริตคอร"รัปชันและมักจะปรากฏข%าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู%เสมอ ซ่ึงได,
ส%งผลสะเทือนต%อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต%อระบบการปกครองส%วนท,องถ่ินอย%างยิ่ง ส%งผลให,
ภาพลักษณ"ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร"รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล,องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ"
คอร"รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซ่ึงเป=นเครื่องมือท่ีใช,ประเมินการทุจริตคอร"รัปชันท่ัวโลกท่ีจัด
โดยองค"กรเพ่ือความโปร%งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว%า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว%างป� ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู%ท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป� ๒๕๕๘ อยู%อันดับท่ี ๗๖ จาก 
๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป=นอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร"และประเทศมาเลเซีย และ
ล%าสุดพบว%าผลคะแนนของประเทศไทยป� ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป� ๒๕๕๘ ได,ลํากับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ 
ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท,อนให,เห็นว%าประเทศไทย เป=นประเทศท่ีมีปWญหาคอร"รัปชันอยู%ในระดับสูง 

 แม,ว%าในช%วงระยะท่ีผ%านมา ประเทศไทยได,แสดงให,เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป�องกันการ
ทุจริตไม%ว%าจะเป=น การเป=นประเทศภาคีภายใต,อนุสัญญาสหประชาชาติว%าด,วยการต%อต,านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองค"กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย%างยิ่งคณะกรรมการป�องกันปราบปรามการทุจริตแห%งชาติได,จัดทํายุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล,ว ๓ ฉบับ แต%ปWญหาการทุจริตในประเทศไทยไม%ได,มีแนวโน,มท่ีจะลดน,อยถอยลง สาเหตุ
ท่ีทําให,การทุจริตเป=นปWญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด,วยปWจจัยทางด,านพ้ืนฐานโครงสร,างสังคม ซ่ึงเป=นสังคม
ท่ีตั้งอยู%บนพ้ืนฐานความสัมพันธ"แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ"ท่ีทําให,
สังคมไทยยึดติดกับการช%วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู%ญาติพ่ีน,องและพวกพ,อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย%องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส%วนมองว%าการทุจริตคอร"รัปชันเป=นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได, ซ่ึงนับได,ว%าเป=นปWญหาท่ีฝWงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต%อดีตหรือกล%าวได,ว%าเป=นส%วนหนึ่งของค%านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล,ว ผนวกกับปWจจัยทางด,านการทํางานท่ีไม%ได,บูรณาการความร%วมมือของทุกภาคส%วนไว,ด,วยกัน 
จึงส%งผลให,การทํางานของกลไกหรือความพยานยามท่ีได,กล%าวข,างต,นไม%สามารถทําได,อย%างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข,มแข็ง 
 ปWจจุบันยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช,อยู%เป=นฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป� พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงป� พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ%งสู%การเป=นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป=นสังคมมิติใหม%ท่ี 
ประชาชนไม%เพิกเฉยต%อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได,รับความร%วมมือจากฝrายการเมือง หน%วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ"รักษาผลประโยชน"ของชาติและประชาชนเพ่ือให,ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด,าน



ความโปร%งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน" “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต”    
มีเป�าหมายหลักเพ่ือให,ประเทศไทยได,รับการประเมินดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
 
                                                            ๓ 
 
 CPI) ไม%น,อยกว%าร,อยละ ๕๐ ในป� พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได,นั้น การบริหารงานภาครัฐต,องมี 
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ,าหน,าทีของรัฐและประชาชนต,องมีพฤติกรรมแตกต%างจากท่ีเป=นอยู%ในปWจจุบัน ไม%ใช,
ตําแหน%งหน,าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได,กําหนดยุทธศาสตร"การดําเนินงานหลักออกเป=น ๖ ยุทธศาสตร" 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๑ สร,างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๔ พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร"ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินการขับเคลื่อนด,านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป=นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป=นไปตามเจตนารมณ"ของยุทธศาสตร"ว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจึงได,ตระหนักและให,ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร%งใส สร,างค%านิยม วัฒนธรรมสุจริตให,เกิดในสังคมอย%างยั่งยืน จึงได,ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการ
ทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด,านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตผ%านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต%าง ๆ ท่ีเป=นรูปธรรมอย%างชัดเจน อันจะนําไปสู%การปฏิบัติอย%างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค"และ
เป�าหมายของการป�องกันและปราบปรามการทุจริตอย%างแท,จริง 

วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน"ของสาธารณะของข,าราชการฝrายการเมือง ข,าราชการ
ฝrายบริหาร บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรวมถึงประชาชนในท,องถ่ิน 
 ๓) เพ่ือให,การบริหารราชการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นไปตามหลักบริหารกิจการบ,านเมือง 
(Good Governance) 
 ๔) เพ่ือส%งเสริมบทบาทการมีส%วนร%วม (people s participation) และตรวจสอบ (people s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน 

เป�าหมาย 
 ๑) ข,าราชการฝrายการเมือง ข,าราชการฝrายบริหาร บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท,องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน,าท่ีราชการให,บังเกิดประโยชน"สุขแก%ประชาชน
ท,องถ่ินปราศจากการก%อให,เกิดข,อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห%งผลประโยชน"
และแสวงหาประโยชน"โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป�องกันปWญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ข,าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให,สาธารณะและภาคประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีมี
เข,มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ%วงดุลการใช,อํานาจอย%างเหมาะสม 



 ๕) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป=นท่ียอมรับจากทุกภาคส%วน 

                                            

                                                     ๔ 

ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
 ๑) ข,าราชการฝrายการเมือง ข,าราชการฝrายบริหาร บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท,องถ่ินมีจิตสํานึกรักท,องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร,างค%านิยม และอุดมการณ"ในการต%อต,าน
การทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝWงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต"ใช,ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินสามารถบริหารราชการเป=นไปตามหลักบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปร%งใส เป=นธรรมและตรวจสอบได, 
 ๓) ภาคประชาชนมีส%วนร%วมต้ังแต%ร%วมคิด ร%วมทํา ร%วมตัดสินใจรวมถึงร%วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท,องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร,างเครือข%ายภาคประชาชนท่ีมีความเข,มแข็งในการเฝ�าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค"กรท่ีมีความเข,มแข็งในการเฝ�าระวังการทุจริต 
 ๕) องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป=นท่ียอมรับจากทุกภาคส%วนให,เป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินต,นแบบ ด,านการ
ป�องกันการทุจริต อันจะส%งผลให,ประชาชนในท,องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให,ความร%วมมือกันเป=นเครือข%ายในการ
เฝ�าระวังการทุจริตท่ีเข,มแข็งอย%างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                           ๕ 

 
ส"วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป8 
(พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

ชื่อหน%วยงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร@าง
สังคมที่ไม"ทน
ต"อการทุจริต 
 

1.1 การสร,างจิต 
สํานึกและความตระ 
หนักแก%บุคลากร 
ท้ังข,าราชการการ 
เมืองฝrายบริหาร 
ข,าราชการการ 
เมืองฝrายสภาท,องถิ่น 
และฝrายประจําของ 
อบต.สวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหาร 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๑ (๒) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
๑.๑.๑ (๓) โครงการฝvกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก%
ผู,บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของ อบต.สวนหม%อน
ในการป�องกันการทุจริต 
๑.๑.๒. (๑) มาตรการ 
“ส%งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ อบต.
สวนหม%อน 
๑.๑.๒ (๒) โครงการเสริมสร,าง
ความซ้ือสัตย" สุจริต และ
ปลูกฝWงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดี
ในการต%อต,านการทุจริต 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให,ความรู, 
เร่ือง ผลประโยชน"ทับซ,อนให, 
กับบุคลากรของ อบต.สวน
หม%อน 
๑.๑.๓ (๒)  มาตรการ “จัดทํา
คู%มือการป�องกันผลผลประ 
โยชน"ทับซ,อน” 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
 
      - 
 
 
 
 
 ๕๐๐,๐๐๐  
 
 
 
       - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
   - 
 
 
    - 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
       - 
 
 
 
 
    ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
        - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
     - 
 
 
      - 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
      - 
 
 
 
 
 ๕๐๐,๐๐๐      
 
 
 
      - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
        - 
 
 
        - 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
- 
 
 
 
 

   ๕๐๐,๐๐๐   
 
 
 
       - 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
       - 
 
 
      - 

 

 1.2 การสร,าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก%
ประชาชนทุกภาค
ส%วนในเขต อบต.
สวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ปลูกต,นไม,เพื่อเพิ่มท่ีสีเขียว 
ลดภาวะโลกร,อนในเขต อบต.
สวนหม%อน 
๒) โครงการเสริม อนุรักษ"ฟyzนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล,อม แหล%งท%องเท่ียว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน"ใน
ชุมชน 
๓) โครงการปลูกผักริมร้ัว 
๔) โครงการสร,างอาชีพ สร,าง
รายได, ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 



 
 
 
                                                                  ๖ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑.๓ การสร,าง

จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก%เด็กและ
เยาวชนในเขต อบต.
สวนหม%อน 
 

๑) โครงการคุณธรรมสาน
สายใยครอบครัว 
๒) โครงการเข,าค%ายพุทธบุตร 
๓) การประกวดคําขวัญ
ต%อต,านการทุจริต 
๔) โครงการสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมให,เด็กและเยาวชน 
อ.บ.ต.สวนหม%อน (กิจกรรม 
“โตไปไม%โกง”) 
๕) โครงการสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมให,เด็กและเยาวชน 
อ.บ.ต.สวนหม%อน (กิจกรรม 
“ส%งเสริมการเรียนรู,ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
๙๕,๐๐๐ 
 
 
 
๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
๘๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
๘๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙๕๐๐๐ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม จํานวน  ๑๖ โครงการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                            
                                                           ๗ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป�องกันการ
ทุจริต 
 

๒.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต%อต,านการทุจริต
ของผู,บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต%อต,านการทุจริตของผู,บริหาร 
อ.บ.ต.สวนหม%อน 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

 

๒.๒ มาตรการสร,าง
ความโปร%งใสในการ
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร,าง
ความโปร%งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออก
คําส่ังมอบหมายของนายก 
อ.บ.ต.  ปลัดฯ และหัวหน,า
ส%วนราชการ 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร,าง
ความโปรงใส%ในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ%ายเงินตามข,อบัญญัติ
งบประมาณรายจ%ายประจําป�” 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร,าง
ความโปร%งใสในการใช,จ%าย
งบประมาณ” 
๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร%
ข,อมูลข%าวสารด,านการจัดซ้ือ
จัดจ,าง 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ให,เกิด
ความพึงพอใจแก%ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม%เลือก
ปฏิบัติ 
๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการใช,
บัตรคิวในการติดต%อราชการ 

 
 

- 
 
 
 
     - 
 
 
     - 
 
 
      - 
 
 
      - 
 
 
  - 
 
 
      - 
 
 
 
 
 
      - 
 
       - 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
 
 
 
       - 
 
       - 

 
 

    - 
 
 
 
     - 
 
 
        - 
 
 
       - 
 
 
        - 
 
 
         - 
 
 
         - 
 
 
 
 
 
       - 
 
       - 

 
 
- 
 
 
 

     - 
 
 
       - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
         - 
 
 
         - 
 
 
 
 
 
       - 
 
       - 

 

๒.๓ มาตรการการใช,
ดุลยพินิจและใช,
อํานาจหน,าท่ีให,เป=นไป 
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบ
อํานาจของนายก อบต. ปลัดฯ 
หัวหน,าส%วนราชการ 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

        - 

 
         - 
 
 
        - 
 
 
 
       - 
 
 
        - 

 
        - 
 
 
        --- 
 
 
 
        - 
 
 
       - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

       - 

 



 
 

 
                                                                ๘ 
 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ

แก%หน%วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให,ประจักษ" 

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรม การมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก%สตรี
ดีเด%น 
๒.๔.๑ (๒) ยกย%องเชิดชูเกียรติ
หน%วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนให,เป=นท่ีประจกัษ" 
๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก%
คณะกรรมการชุมชน 
๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมยกย%องและ
เชิดชูเกียรติแก%บุคคล หน%วยงาน 
องค"กรดีเด%น ผู,ทําคุณประโยชน"
หรือเข,าร%วมในกิจกรรมของ 
อบต.สวนหม%อน 
๒.๔.๒ (๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ 
๒.๔.๒ (๔) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- 
 
 

         - 
 
 
        - 
 
 
 
 
       - 
 
 
 
 
       - 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
 
 
       - 
 
 
 
 
         -        

 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
 
 
        - 
 
 
 
 
         - 

 
 
- 
 
 

       - 
 
 
        - 
 
 
 
 
        - 
 
 
 
 
       - 

 

๒.๕ มาตรการจัดการ 
ในกรณีได,ทราบหรือ
รับแจ,งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทํา
ข,อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรมการจัดทํา
ข,อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
อบต.สวนหม%อน 
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให,ความ
ร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได,
ดําเนินการตามอาํนาจหน,าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม  
ดูแล การปฏิบัติราชการของ 
อบต. 
๒.๕.๒ (๒) มาตรการให,ความ
ร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค"กรอิสระ 
๒.๕.๒ (๓) มาตรการแต%งต้ัง
ผู,รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
ร,องเรียน 
๒.๕.๒ (๔) มาตรการดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองร,องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล%าวหาเจ,าหน,าท่ีของ อบต.
สวนหม%อนว%าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจหน,าท่ีโดยมิ
ชอบ 
 

 
- 
 
 
-     

 
         
 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
        - 
 
 
 
 
 
 
        - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
 
 
 
 
       - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

       - 
 
 
        - 
 
 
 
 
 
 
        - 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

      - 

 

มิติที่ ๒ รวม จํานวน ๒๔  โครงการ      



 
 
 
                                                              ๙ 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.การส"งเสรมิ
บทบาทและ
การมีส"วนร"วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให,มีและ
เผยแพร%ข,อมูลข%างสาร
ในช%องทางท่ีเป=นการ
อํานวยความสะดวกแก%
ประชาชนได,มีส%วนร%วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หน,าท่ีของ อบต.ได,ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ 
ปรับปรุงศูนย"ข,อมูลข%าวสารของ 
อบต.สวนหม%อนให,มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย"ข,อมูล
ข%าวสารของ อบต.สวนหม%อน 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการเผยแพร%
ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย 
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม การ
เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารด,าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย"สินของ อบต. และการรับ
เร่ืองร,องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ จัดให,มี
ช%องทางท่ีประชาชนเข,าถึงข,อมูล
ข%าวสารของ อบต. 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

      - 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
       - 
 
 
         - 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

๓.๒ การรับฟWงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร,องเรียน/ร,องทุกข"ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
๓.๒.๒ (๑) การดําเนินงานศูนย"
รับเร่ืองราวร,องทุกข"ของ อบต.
สวนหม%อน 
๓.๒.๒ (๒) มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง
ร,องเรียน 
๓.๒.๓ (๑) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข,อเท็จจริงให,ผู,
ร,องเรียน/ร,องทุกข"รับทราบ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
 

        - 
 
 
         - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
      - 
 
 
      - 
 
 
       - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
      - 
 
 
      - 
 
 
       - 

๓.๓  การส%งเสริมให,
ประชาชนมีส%วนร%วม
บริหารกิจการของ 
อบต.สวนหม%อน 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต%งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต.สวน
หม%อน 
๓.๓.๑ (๒) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู%บ,านและ
ประชาคมตําบล ประจําป� 
๓.๓.๑ (๓) การส%งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต%งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข,าร%วมเป=น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ,าง 
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สวนหม%อน 
๓.๓.๓ (๒) มาตรการตรวจสอบ
โดย คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ"และ 

 
 
 

       - 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
     - 
 
 
 
 
 
  - 

 
 
 
 
 

 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
  - 
 
 
 
 
 
    - 

 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
  - 
 
 
 
 
 
  - 

 



 
 
                                                        ๑๐ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  วิธีการบริหารกจิการบ,านเมืองท่ี

ดี ของ อบต.สวนหม%อน 
 
- 

 
         - 

 
- 

 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม จํานวน  ๑๕ โครงการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                               ๑๑ 
 

 
มิติ 

 
ภารกจิตามมิติ 

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 ป8 25๖๑  ป8 25๖๒  ป8 25๖๓ ป8 25๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.การ
เสริมสร@างและ
ปรับปรุงกลไกล
ในการตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
ราชการของ 
อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ%นดินกําหนด 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทําแผน 
การตรวจสอบภายในประจาํป� 
๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
อบต.สวนหม%อน 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

        - 
 
 
         - 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

        - 

 

๔.๒ การสนับสนุนให,
ภาคประชาชนมีส%วน
ร%วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช%องทางท่ี
สามารถดําเนินการได, 

๔.๒.๑ (๑) มาตรการส%งเสริมให,
ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต%งต้ัง 
การโอนย,าย 
๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช,จ%ายเงินให,ประชาชน
ได,รับทราบ 
๔.๒.๒ (๓) กิจกรรมการมีส%วน
ร%วมของประชาชนในการใช,
ประโยชน"ทรัพย"สินของ อบต. 
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ,าง
จากตัวแทนชุมชน 
๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ,าง 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
 
        - 
 
        - 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

        - 
 
        - 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

         - 

 

๔.๓ การส%งเสริมบท 
บาทการตรวจสอบของ
สภาท,องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมให,
ความรู,ด,านระเบียบ กฎหมาย
ท,องถิ่นให,แก% ผู,บริหาร และ
สมาชิกสภาท,องถิ่น 
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส%งเสริม
การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท,องถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส%งเสริม
สมาชิกสภาท,อถิ่นให,มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝrายบริหาร 
๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมการมีส%วน
ร%วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาท,อถิ่น 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

     - 
 
 
      - 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

     - 
 
 
     - 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส%วนร%วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส%วน
เพื่อต%อต,านการทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ�าระวัง
คอร"รัปชันโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมการติดป�าย
ประชาสัมพันธ"กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
๔.๔.๒ (๑) มาตรการการ
ส%งเสริมและพัฒนาเครือข%าย
ด,านการป�องกันการทุจริต 

 
       - 
 
 
   ๕,๐๐๐ 
 
 
        - 

 
- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 

 
- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
- 

 
   - 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
   - 

 

มิติที่ ๔ รวม จํานวน  ๑๕ โครงการ      

 



 
                                                       
                                                         ๑๒ 

ส"วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติท่ี 1 การสร@างสังคมท่ีไม"ทนต"อการทุจริต  
       ๑.๑ การสร@างจิตสํานึกและความตระหนักแก"บุคลากรท้ังข@าราชการการเมืองฝGายบริหาร ข@าราชการ  
การเมืองฝGายสภาท@องถ่ิน และฝGายประจําขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน 

1.1.2 สร@างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีให@บังเกิดประโยชน�สุข
แก"ประชาชนในท@องถ่ิน  

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล  
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป=นหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะต,องมีความสุจริต โปร%งใส และสามารถตรวจสอบได, รวมท้ังเป=นการเสริมสร,างจิตสํานึกในการทํางาน
และความ รับผิดชอบต%อหน,าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต,องมีการส%งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให,สามารถ
ปฏิบัติงานร%วมกันได,อย%าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู%การพัฒนาองค"กรอย%างต%อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก,ปWญหาความ
ขัดแย,งภายในองค"กรได,อีกด,วย จาก สภาพปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันท่ีเป=นปWญหาเรื้อรังท่ีมีส%วนบ่ันทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป=นอย%างยิ่งท่ี จะต,องมีการป�องกันและแก,ไขปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันอย%างจริงจัง 
ในสถานการณ"วิกฤติปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันใน สังคมไทยดังกล%าว ทุกภาคส%วนในสังคมไทยต%างเห็นพ,องตรงกัน
ว%าการท่ีจะทําให,ปWญหาการคอร"รัปชันลดน,อยลงและหมดไปได, ในท่ีสุดนั้น ต,องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช,กับทุก
ภาคส%วนไม%ว%าจะเป=นภาคส%วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย%างเข,มงวด
จริงจัง พร,อมท้ังสร,างทัศนคติใหม%ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร%วมต,านภัยการทุจริต ควบคู% กับการเปลี่ยนแปลงค%านิยม
ไปในทิศทางท่ีไม%เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร"รัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด,วย 
ความชอบธรรม ความโปร%งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได, ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และ
การมีส%วนร%วมของประชาชนไปเป=นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู%ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห%ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปWจจุบัน ซ่ึงได,วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป=นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หน%วยงานองค"กรต%างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป=นการส%งสัญญาณเชิงบวกให,เห็นว%าประเทศ
ไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแล,ว แต%อย%างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป=น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน%วยงานหรือองค"กรภาครัฐนั้น ปWจจุบันยังคงอยู%บนความ
หลากหลายในองค"ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด,วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความ
โปร%งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได, (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส%วนร%วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค"ประกอบหลักของ     
ธรรมาภิบาลเหล%านั้นมาใช,เป=นเครื่องมือกลไกในการสร,างมาตรฐานด,านความโปร%งใสสําหรับ หน%วยงานหรืองค"กร
ใดๆ จะต,องคํานึงถึงกรอบเป�าหมาย วัตถุประสงค"แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน%วยงานองค"กร สามารถปฏิบัติ 
เพ่ือสร,างระบบบริหารกิจการบ,านเมืองและสังคมท่ีดีได,ต%อไป  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน"ในการบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน องค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรขององค"กรมีความรู,ความเข,าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม  
  
 

 



                           
                                                         
                                                       ๑๓ 
  
 2. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจและให,ความสําคัญกับการป�องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นําไปประยุกต"ใช,ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได, 
 4. เพ่ือให,ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค"ความรู,ต%างๆ ไปประยุกต"ใช,ในการทํางานให,กับองค"กรได,
อย%างมี ประสิทธิภาพ  

4. เป�าหมาย  
 ผู,บริหารท,องถ่ิน สมาชิกสภาท,องถ่ิน พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,าง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู,บริหารท,องถ่ิน  
 2. มอบงานให,กับผู,รับผิดชอบโครงการ และผู,ท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข,อการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให,ผู,บริหารท,องถ่ินทราบ  

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

8. งบประมาณท่ีใช@ในการดําเนินการ  

        ป�ละ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรขององค"กรมีความรู,ความเข,าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
 2. ผู,บริหารท,องถ่ิน บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจและให,ความสําคัญกับการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๑๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 การพัฒนาประเทศให,ก,าวหน,าประชาชนมีความสุขอย%างยั่งยืนและสามารถก,าวพ,นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแส โลกาภิวัตน" มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให,เป=นคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวข,องโดยตรง
กับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ,าหน,าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได,รับมอบหมายภารกิจในการ
ให,บริการสาธารณะแก% ประชาชน ใช,อํานาจท่ีได,รับอย%างซ่ือสัตย" ต,องดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการให,บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให,เกิดประโยชน"สูงสุดต%อประชาชนและต%อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร"การส%งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว, 5 ยุทธศาสตร"และยุทธศาสตร"ท่ี 4 การส%งเสริมคุณธรรม ในองค"กรเพ่ือเป=นต,นแบบให, 
ข,าราชการได,เรียนรู,และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล%าว องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร,างจิตสํานึกให,มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต 
มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป=นแบบอย%างท่ีดีแก%ประชาชน จึงได,ทําโครงการเสริมสร,าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน"สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให,พนักงานเจ,าหน,าท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เข,าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน,อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป=นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส%วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ 
 3.2 เพ่ือให,พนักงาน ได,รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให,มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร%วมในการ
เสริมสร,าง สังคมแห%งคุณธรรมและสมานฉันท" ประพฤติตนเป=นพลเมืองดี สร,างประโยชน"แก%ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร,าง จิตสํานึกในการทําความดี รู,จักการให, การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน"
ร%วมกัน  
 3.3 เพ่ือเป=นการสร,างภาพลักษณ"ท่ีดีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในการเสริมสร,างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีการดําเนินกิจกรรมส%งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ%งเป=น 3 แนวทางคือ  
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร,างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู,บริหาร ปลัดองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน บรรยายให,ความรู,แก%พนักงานเจ,าหน,าท่ี  
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน"นอกสถานท่ี ส%งเสริมให,รู,รัก สามัคคี เสียสละ ช%วยเหลือ แบ%งปWนและเห็น
คุณค%าของ การเสริมสร,างสังคมแห%งความดีมีคุณธรรม เช%น การช%วยเหลือผู,ด,อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแก%พระภิกษุสงฆ"ท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เป=นต,น  
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน" ณ วัดต%างๆ 

 

 

                 



 

                                                            ๑๕ 

 7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
  ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรมองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 พนักงาน เจ,าหน,าท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เข,าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน,อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป=นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
 10.2 พนักงาน เจ,าหน,าท่ี ได,รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให,มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร%วมในการ
สร,างสังคม แห%งคุณธรรมและสมานฉันท" สร,างประโยชน"แก%ครอบครัวและประเทศชาติ รู,จักการให,และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน"ส%วนรวม  
 10.3 สร,างภาพลักษณ"ท่ีดีขององค"กร เสริมสร,างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๑๖ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝQกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก"ผู@บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค�การบริหาร  
ส"วนตําบลสวนหม"อน  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให,มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู,ดํารงตําแหน%งทางการเมือง ข,าราชการ หรือเจ,าหน,าท่ีของรัฐแต%ละ
ประเภท โดยให,มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช,อย%างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานร%วมกันเป=นหมู%คณะอีกอย%างท่ีขาดไม%ได,คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต,องดีงาม ท้ัง กาย วาจา 
ใจ ท้ังต%อตนเอง ต%อผู,อ่ืน และต%อสังคม ซ่ึงถ,า บุคลากรทุกคนท่ีทํางานร%วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแล,ว การปฏิบัติงานทุกอย%างต,องลุล%วงไปด,วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร%งใส สามารถตรวจสอบได,
และผู,มารับบริการอย%างประชาชนก็จะได,รับความเชื่อม่ันและ ไว,วางใจท่ีจะเข,ามารับบริการท่ีองค"กรนั้นๆ และเพ่ือ
เป=นการเตรียมความพร,อมท้ังในด,านคน ได,แก% บุคลากรท้ังข,าราชการการเมืองฝrายบริหาร ข,าราชการการเมืองฝrาย
สภาท,องถ่ิน และข,าราชการฝrายประจํา รวมถึงพนักงานจ,าง จึงได,มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
แก%ผู,บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนดังกล%าวนี้ข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต%อต,านการทุจริต  
 3.2 เพ่ือเป=นการสร,างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีให,เกิดประโยชน"
สุขแก% ประชาชน  
 3.3 เพ่ือสร,างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 3.4 เพ่ือสร,างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม%กระทําการขัดกันแห%งผลประโยชน"หรือมีผลประโยชน"ทับ
ซ,อน  

4. เป�าหมาย  
 ผู,บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจํานวน ๔๔ คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีการดําเนินการ  
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก%ผู,บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู, ความสามารถมาถ%ายทอดความรู,และประสบการณ"ต%างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึก
การต%อต,านการ ทุจริต ให,ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน
หรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ป�ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 



 
                                                            ๑๗ 
 
9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด ประชาชนผู,มารับบริการท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช, แบบประเมินเป=นตัวชี้วัด และต,องได,รับผลการประเมินมากกว%าร,อยละ 70  
 ผลลัพธ" ผู,บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
ต%อต,านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๑๘ 
 
 1.1.2 สร@างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส"งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค�การบริหารส"วนตําบลสวน
หม"อน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ประกาศใช,ประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อน โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช,อย%างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝrาฝyนหรือไม%ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล%าว ให,ถือว%าเป=นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร,ายแรงแห%งการกระทํา ประกอบกับได,มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง 
หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,าง กําหนดให,
พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบล มีหน,าท่ีดําเนินการให, เป=นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน"ส%วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให,บริการแก%ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต,องยึดม่ันในค%านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได,แก% ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย" สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน"ของประเทศชาติเหนือกว%าประโยชน"ส%วนตน 
และไม%มีประโยชน" ทับซ,อน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต,อง เป=นธรรม และถูกกฎหมาย, ให,บริการแก%ประชาชนด,วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม%เลือก ปฏิบัติ, ให,ข,อมูลข%าวสารแก%ประชาชนอย%างครบถ,วน ถูกต,อง และไม%บิดเบือน
ข,อเท็จจริง,มุ%งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร%งใส และตรวจสอบได,, ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย"ทรงเป=นประมุข และยึดม่ันในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค"กร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ได,กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข,าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให,หรือรับของขวัญหรือประโยชน"อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือกําหนดให,ข,าราชการต,อง ละเว,นจากการ
แสวงหาประโยชน"ท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหน%งหน,าท่ีและไม%กระทําการอันเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน" ส%วนตน
และประโยชน"ส%วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล%าวมาปรับใช,เป=นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให,เกิดความโปร%งใสในการปฏิบัติงานและเป=นท่ีเชื่อถือไว,วางใจของประชาชน องค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน ได,จัดทํา มาตรการ “ส%งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน” ข้ึน เพ่ือให,บุคลากรท้ังฝrายการเมืองและฝrายประจํา ทุกระดับนําไปใช,ในการปฏิบัติหน,าท่ีด,วย
ความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม%กระทําการอันเป=นการขัดกันแห%ง ผลประโยชน"หรือการมีผลประโยชน"
ทับซ,อน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข,าราชการท่ีสร,างความโปร%งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเป=นสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเป=นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย%างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค"กรและระดับบุคคล
และเป=น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด,านต%างๆ ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือให,การ
ดําเนินงานเป=นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือทําให,เกิดรูปแบบองค"กรอันเป=นท่ียอมรับ เพ่ิมความน%าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก%ผู,รับบริการและ
ประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู,มีส%วนได,เสีย  
 3.4 เพ่ือให,เกิดพันธะผูกพันระหว%างองค"กรและข,าราชการในทุกระดับ โดยให,ฝrายบริหารใช,อํานาจใน
ขอบเขต สร,าง ระบบความรับผิดชอบของข,าราชการต%อตนเอง ต%อองค"กร ต%อผู,บังคับบัญชาต%อประชาชนและต%อ
สังคมตามลําดับ  
           3.5 เพ่ือป�องกันการแสวงหาประโยชน"โดยมิชอบและความขัดแย,งทางผลประโยชน"ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร,าง ความโปร%งใสในการปฏิบัติงาน  
 



 
                                                           ๑๙ 
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,าง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. เผยแพร%ประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเพ่ือใช,เป=นค%านิยมสําหรับองค"กร 
และข,าราชการทุกคนพึงยึดถือเป=น แนวทางปฏิบัติควบคู%ไปกับระเบียบและกฎข,อบังคับอ่ืนๆ อย%างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
 2. เผยแพร%ประชาสัมพันธ"เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป�ดเผยเป=น
การท่ัวไปแก%สาธารณชนให,มีส%วนร%วมรับรู,และร%วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข,อมูลข%าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให,ข,อมูลข%าวสารตามเกณฑ" มาตรฐานความโปร%งใสและตัวชี้วัดความโปร%งใสของหน%วยงาน
ของรัฐเป=นข,อมูลข%าวสารท่ีต,องจัดไว,ให,ประชาชนตรวจดูได,ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา พนักงานจ,างปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร@างความซ่ือสัตย� สุจริต และปลูกฝVงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต"อต@านการ
ทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยคณะผู,บริหาร สมาชิกสภาองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินและพนักงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
เป=นผู,ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป=นกลไกหลักของประเทศในการให,บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต,องการของ
ประชาชนในท,องถ่ิน ท้ังยังมีหน,าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข"บํารุงสุขและสร,างคุณภาพชีวิตท่ี
ดีให,แก%ประชาชนในท,องถ่ิน โดยให,สอดคล,องกับนโยบายของรัฐบาลและท,องถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต%ละ
ท,องถ่ินจะมีความเป=นอยู%ท่ีดีมีความสุขหรือไม% จึงข้ึนอยู%กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู,บริหาร สมาชิกสภาองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน และพนักงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินทุกคนเป=นผู,มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู%ในกรอบ
จริยธรรม เป=นผู,มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ%นดินด,วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน"ของประชาชนและ
ประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร"การส%งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว, 5 ยุทธศาสตร" โดยในยุทธศาสตร"ท่ี 4 การส%งเสริมคุณธรรม
ในองค"กรเพ่ือเป=นต,นแบบให,ข,าราชการได,เรียนรู,และปฏิบัติตาม โดยได,กําหนดแนวทางการพัฒนาข,าราชการทุก
ระดับอย%างจริงจังและต%อเนื่อง ให,ตระหนักในการเป=นข,าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู,จักความพอเพียงเป=นตัวอย%างท่ี
ดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต,อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห%งกรรม ซ่ือสัตย" สุจริต 
เสียสละ มีความรู,ความเข,าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให,เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทํา
หรือไม%กระทําการใดได,อย%างเหมาะสม อันรวมถึงการป�องกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด,วย ดังนั้น เพ่ือเป=น
การเสริมสร,างความซ่ือสัตย" สุจริต ปลูกฝWงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต%อต,านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทําโครงการเสริมสร,างความซ่ือสัตย" สุจริต และปลูกฝWงทัศนคติ
วัฒนธรรมท่ีดีในการต%อต,านการทุจริตข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  

 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การ
บริหารส%วนตําบล ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,มีจิตสาธารณะและ
เห็นแก%ประโยชน"ส%วนรวมมากกว%าประโยชน"ส%วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝWงจิตสํานึกและค%านิยมท่ีดีในการต%อต,านการทุจริตและประพฤติมิชอบให,แก%คณะผู,บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,างขององค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3. เพ่ือให,ความรู,แก%คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล 
ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,าง ตามประมวลจริยธรรมข,าราชการส%วนท,องถ่ินเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 4. เพ่ือให,คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล 
ลูกจ,างประจําและพนักงานจ,าง ได,รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให,มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร%วมในการ
เสริมสร,างสังคมแห%งคุณธรรมและสมานฉันท" ประพฤติตนเป=นพลเมืองดี สร,างประโยชน"ให,แก%ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร,างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รู,จักการให, การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน"
ร%วมกัน  

4. กลุ"มเป�าหมาย  

 คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,าง 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  

  25๖๑-๒๕๖๔ 
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6. งบประมาณดําเนินการ  

     ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

7. วิธีการดําเนินงาน  

 7.1 บรรยายเรื่อง การป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ,าหน,าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน"สาธารณะเพ่ือการต%อต,านการทุจริต  
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข,าราชการการเมืองท,องถ่ินฝrายบริหารและฝrาย
สภาท,องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข,าราชการส%วนท,องถ่ิน  
 7.3 แบ%งกลุ%มทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร,างความซ่ือสัตย" สุจริต และปลูกฝWงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดี
ให,แก%คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อน 
 7.4 ทดสอบก%อนและหลังการฟWงบรรยาย  

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. ระดับความรู, ความเข,าใจของผู,เข,าร%วมโครงการ 
 2. จํานวนผู,เข,าร%วมโครงการ  
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 1.1.3 สร@างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม"กระทําการอันเปPนการขัดกันแห"งผลประโยชน�หรือ การ
มีผลประโยชน�ทับซ@อน  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให@ความรู@ เรื่อง ผลประโยชน�ทับซ@อนให@กับพนักงานส"วนตําบลและพนักงานจ@างของ
องค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน  

2. หลักการและเหตุผล  

 ด,วยสถานการณ"หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน"ส%วนตนเข,ามาเก่ียวข,องจนส%งผลกระทบต%อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน,าท่ีในตําแหน%ง การกระทําดังกล%าวอาจเกิดข้ึนโดยรู,ตัวหรือไม%รู,ตัว ท้ังเจตนาหรือไม%เจตนา
หรือบางเรื่องเป=นการปฏิบัติสืบต%อกันมาจนไม%เห็นว%าจะเป=นสิ่งผิดแต%อย%างใด พฤติกรรมเหล%านี้เป=นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ,าหน,าท่ีของรัฐท่ีต,องคํานึงถึงผลประโยชน"สาธารณะ (ประโยชน"ของส%วนรวม) แต%กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน,าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน"ของตนเองหรือพวกพ,อง “ผลประโยชน"ทับซ,อน” หมายถึง สถานการณ"
ท่ีเจ,าหน,าท่ีของรัฐมีผลประโยชน"ส%วนตนอยู%และมีการใช,อิทธิพลตามอํานาจหน,าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให,เกิด
ประโยชน"ส%วนตัว โดยก%อให,เกิดผลเสียต%อผลประโยชน"ส%วนรวม  ผลประโยชน"ทับซ,อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม%จํากัด
อยู%ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย"สินเท%านั้น แต%รวมถึงผลประโยชน"อ่ืนๆ ท่ีไม%ใช%รูปตัวเงิน หรือทรัพย"สินก็ได, อาทิการ
แต%งต้ังพรรคพวกเข,าไปดํารงตําแหน%งในองค"กรต%างๆ ท้ังในหน%วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ี
บุคคลผู,มีอํานาจท่ีตัดสินใจให,ญาติพ่ีน,องหรือบริษัทท่ีตนมีส%วนได,ส%วนเสียได,รับสัมปทานหรือผลประโยชน"จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย,งกันระหว%างผลประโยชน"ส%วนตนและผลประโยชน"ส%วนรวม ซ่ึงใน 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน%วยงานภาครัฐทุกหน%วยงานต,องเข,ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให,หน%วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค"กร 
เพ่ือให,ความรู,เรื่องการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อนแก%เจ,าหน,าท่ี เพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน ดังนั้น องค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดกิจกรรมให,ความรู, ความเข,าใจการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน แก%บุคลากรใน
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือป�องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได,จัดกิจกรรมป�องกัน
ผลประโยชน" ทับซ,อน ผ%านการประชุมผู,บริหารกับพนักงานส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือให,พนักงานทุกคนทํางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป=นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม%ให,เกิดผลประโยชน"
ทับซ,อน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ความรู, ความเข,าใจแก%พนักงานส%วนตําบล พนักงานจ,างเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน"ทับ
ซ,อน  
 3.2 เพ่ือเสริมสร,างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร%งใสของข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีขององค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างให,ข,าราชการและเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีจิตสํานึก ค%านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย" สุจริต มุ%งม่ันทํางานอย%างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส%งผลให,หน%วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร"รัปชัน มุ%งสู%การเป=นข,าราชการท,องถ่ินไทยใสสะอาด  

4. เป�าหมาย  
 พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 



 
                                                            ๒๓ 
  
6. วิธีการดําเนินการ  
 จัดประชุมประจําเดือน และให,ความรู,เรื่องผลประโยชน"ทับซ,อน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวช้ีวัด พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างมีความเข,าใจเรื่องผลประโยชน"ทับซ,อน  
 ผลลัพธ� พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ,างมีความรู,เก่ียวกับผลประโยชน"ทับซ,อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม%ยุ%ง เก่ียวกับผลประโยชน"ทับซ,อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                                                          ๒๔ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู"มือการป�องกันผลประโยชน�ทับซ@อน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐบาลภายใต,การนําของพลเอกประยุทธ" จันทร"โอชา ได,ให,ความสําคัญกับการผลักดันให,การป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป=นวาระแห%งชาติ และรัฐบาลได,แถลงนโยบาย 11 ด,าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส%งเสริม
การบริหารราชการแผ%นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค%าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให,เหมาะสมและเป=นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี เพ่ือสร,างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร,างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัด
ให,มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน"ทับซ,อนในภาครัฐทุกระดับ 
ปWจจุบันหน%วยงานต%างๆ เช%น สํานักงาน ก.พ. จึงได,เผยแพร%องค"ความรู,ท่ีเก่ียวข,องกับการป�องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน"ทับซ,อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห%งชาติร%วมกับสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค"กรตามรัฐธรรมนูญ ได,จัดทํายุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 
ด,าน อันรวมถึงการต%อต,านการทุจริตในองค"กรซ่ึงสนับสนุนให,หน%วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน"
ทับซ,อนผ%านกิจกรรมต%างๆ อันรวมถึงการให,ความรู,ตามคู%มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน"
ทับซ,อนแก%เจ,าหน,าท่ีในหน%วยงานด,วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตข,างต,นและเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของ
หน%วยงานภาครัฐการปฏิบัติให,เป=นกลไกสําคัญท่ีจะป�องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต%อการมี
ผลประโยชน"ทับซ,อนของเจ,าหน,าท่ีในภาครัฐ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู%มือการป�องกัน
ผลประโยชน"ทับซ,อนข้ึน เพ่ือเป=นประโยชน"ในการเสริมสร,างความรู,ความ เข,าใจแก%บุคลากรให,เกิดความตระหนักถึง
ปWญหาในเรื่องดังกล%าว รวมท้ังเป=นข,อมูลให,ประชาชนและผู,สนใจได,ศึกษา เพ่ือเป=นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร%วมกันรณรงค"สร,างสังคมไทยให,เป=นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให,เทียบเท%า
ระดับมาตรฐานสากลได,ต%อไป  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือผลิตคู%มือการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อนขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,บุคลากร
ผู,ปฏิบัติงานนําไปเป=นองค"ความรู,ในการทํางานให,เป=นไปด,วยความถูกต,อง  
 3.2 เพ่ือเป=นประโยชน"ในการเสริมสร,างความรู, ความเข,าใจแก%บุคลากรให,เกิดความตระหนักถึงปWญหาการ
ทุจริตคอร"รัปชัน 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีคู%มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๒๕ 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. ศึกษาและรวบรวมข,อมูล  
 2. จัดทํา (ร%าง) คู%มือการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 3. ตรวจสอบความถูกต,อง  
 4. จัดทําคู%มือการป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 5. แจกจ%ายให,บุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการจัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   ๒๖ 
 

 1.2 การสร@างจิตสํานึกและความตระหนักแก"ประชาชนทุกภาคส"วนในท@องถ่ิน  

1. ช่ือโครงการ : ปลูกต@นไม@เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร@อน ในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม"อน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 เนื่องด,วยปWจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ี
ทําให,อุณหภูมิโลกสูงข้ึนหรือท่ีเรียกว%า สภาวะโลกร,อน ซ่ึงส%งผลให,เกิดปรากฏการณ"ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย" อาทิ เกิดความแห,งแล,ง มีไฟไหม,ปrา ฝนตกไม%ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม%
เคยมีหิมะตก เป=นต,น ส%วนหนึ่งเป=นผลมาจากการตัดไม,ทําลายปrาของมนุษย" ดังนั้น ประเทศต%างๆ ท่ัวโลกจึงได,
ร%วมมือกันป�องกันและแก,ไขภาวะโลกร,อนซ่ึงเป=นปWญหาท่ีสําคัญส%งผลกระทบต%อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเป=นหนทางหนึ่งในการแก,ไขปWญหาภาวะโลกร,อนโดยตรง
เนื่องจากต,นไม,เป=นแหล%งดูดซับก�าซคาร"บอนไดออกไซด" แหล%งกรองมลพิษ และผลิตก�าซออกซิเจน อีกท้ังเป=นการ
สร,างความสมดุลการใช,พ้ืนท่ีให,เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงได,อย%างน,อย 2 องศา
เซลเซียส เพ่ือเป=นการแก,ไขปWญหาภาวะโลกร,อน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทําโครงการ “ปลูก
ต,นไม,เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร,อนในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อน” เพ่ือให,ประชาชนได,มีส%วนร%วมในการแก,ไข
ปWญหาภาวะโลกร,อนสร,างเมืองน%าอยู%สวยงาม (Beautified City) องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทํา
โครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีว%างเปล%าในเขตองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อนเพ่ือให,เกิดความร%มรื่นแก%ชุมชน พร,อมท้ังเป=นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนตระหนักในคุณค%าของสิ่งแวดล,อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป=นสาธารณะ
ร%วมกัน  
 3.2 เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนให,ชุมชนเข,ามามีส%วนร%วมในการแก,ไขปWญหาภาวะโลกร,อน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในตําบลสวนหม%อน 
 3.3 เพ่ือให,ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค%า
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร,อน  
 3.4 ส%งเสริมสนับสนุนให,ชุมชนเป=นเมืองน%าอยู% สวยงาม (Beautified City) สร,างความร%มรื่นและคลายร,อน
แก%ประชาชน  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนร%วมกันปลูกต,นไม, จํานวน ๕๐๐ ต,น  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. วิธีดําเนินงาน  
 6.1 ประสานงานกับส%วนราชการ องค"กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ%มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท,องถ่ิน เข,าร%วมกิจกรรม  
 6.2 ประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,องในพ้ืนท่ี จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกต,นไม,  
 6.3 จัดซ้ือกล,าไม, พันธุ"ไม, เพ่ือใช,ในโครงการ  
 6.4 ดําเนินการปลูกต,นไม,โดยส%วนราชการ องค"กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ%มพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ท,องถ่ิน  
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 



 
                                                           ๒๗ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ทําให,ผู,เข,าร%วมกิจกรรมมีความเข,าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม  
 10.2 ทําให,เพ่ิมพ้ืนท่ีปrาไม,และสิ่งแวดล,อมท่ีดีและช%วยลดภาวะโลกร,อน  
 10.3 ทําให,ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม  
 10.4 ทําให,เยาวชนและกลุ%มพลังมวลชนใช,เป=นแนวทางในการสร,างความสามัคคีและสร,างความร%มรื่นใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             ๒๘ 
 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการส"งเสริม อนุรักษ� ฟYZนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล@อม แหล"งท"องเท่ียว พัฒนา 
และ ปรับปรุงภูมิทัศน�ในตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ประเทศไทยในอดีตเป=นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปrาไม,อยู%เป=นจํานวนมาก แต%การลักลอบตัดไม,ทําลายปrาท่ีผิด
กฎหมายได,เพ่ิมมากข้ึนอย%างรวดเร็ว ทําให,ปWจจุบันทรัพยากรปrาไม,ของประเทศไทยมีจํานวนลดน,อยลง ซ่ึงส%งผล
กระทบต%อธรรมชาติสิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศต%างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป=นอยู%ของประชาชนเป=นอย%างมาก 
หน%วยงานต%างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงได,มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ"ทรัพยากรปrาไม, ซ่ึงจะสามารถช%วยให,
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัวรัชกาลท่ี ๙ และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห%วงใยในปWญหาปริมาณปrาไม,ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค"ท%านได,พยายามคิด
ค,นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปrาไม,ของประเทศไทยให,มากข้ึนอย%างม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองค"ท%านได,เสนอ
วิธีท่ีเรียบง%ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปrา 3 อย%าง เพ่ือประโยชน" 4 อย%าง” ปลูกปrา 
3 อย%าง ได,แก% ปลูกไม,ให,พออยู% พอกิน พอใช, และระบบนิเวศน" “พออยู%” หมายถึง ไม,เศรษฐกิจ ปลูกไว,ทําท่ีอยู%
อาศัยและจําหน%าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช,” หมายถึง ปลูกไม,ไว,ใช,สอย
โดยตรงและพลังงาน เช%น ไม,ฟyน และไม,ไผ% เป=นต,น เพ่ือประโยชน"ต%อระบบนิเวศน"ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ในฐานะเป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีอยู%ใกล,ชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ได,ตระหนักถึงหน,าท่ีและความรับผิดชอบในการร%วมกันอนุรักษ" ฟyzนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมใน
ชุมชน จึงได,จัดทําโครงการส%งเสริมการอนุรักษ" ฟyzนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในชุมชนและในเขต
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือส%งเสริมให,ประชาชนในชุมชนได,ร%วมกันอนุรักษ" ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเป=นการรักษาประโยชน"สาธารณะ สร,างความสามัคคี และสร,างกลุ%มอาสาสมัครและพิทักษ"สิ่งแวดล,อม
ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ปลูกต,นไม,และปลูกปrาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน ๘ 
หมู%บ,าน โดย ปลูกพันธุ"ไม,ประเภทต%างๆ ท้ังไม,ยืนต,น ไม,ประดับ ไม,ผล ไม,ดอก และพืชผักสวนครัวรั้วกินได, เป=นต,น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ" ฟyzนฟู สภาพแหล%งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน จํานวน ๘ หมู%บ,าน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนโดยบูรณาการ
ร%วมกันกับหน%วยงานต%าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค"กรภาคประชาชนต%างๆ  
 4.3 ผู,เข,าร%วมโครงการ ประกอบด,วย คณะผู,บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ,างองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน ผู,นําชุมชนกลุ%มต%าง ๆ ท้ัง ๘ หมู%บ,าน ได,แก% ประธานชุมชน ประธานกลุ%มผู,สูงอายุ ประธานอสม. 
ประธานกลุ%มสตรี ฯลฯ กลุ%มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน%วยงานต%าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค"กรภาคประชาชนทุกภาคส%วน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน" แหล%งน้ํา และคูคลอง ในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินงาน  
 6.1 จัดอบรมผู,เข,าร%วมโครงการพร,อมชี้แจงความเป=นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ%มพิทักษ"สิ่งแวดล,อมประจําหมู%บ,าน 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ%มพิทักษ"สิ่งแวดล,อมประจําหมู%บ,าน 
 
 
 



 
                                                        ๒๙ 
 
  6.4 จัดกิจกรรมร%วมกันปลูกต,นไม,ในชุมชน พัฒนาขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืชในแม%น้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน"ต%าง ๆ ในหมู%บ,านและในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน" และอนุรักษ"ฟyzนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให,มีความสวยงาม 
สะอาด ร%มรื่น น%าพักผ%อนหย%อนใจและเป=นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู%บ,าน/ชุมชน หรือหน%วยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ"
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล,อม เพ่ือเป=นกรณีตัวอย%างให,แก%หมู%บ,าน/ชุมชนต%างๆ ในเขตองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๔๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 เกิดกลุ%มอาสาสมัครพิทักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล,อมในชุมชนมีมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         
                                                         ๓๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ปWจจุบันปWญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซ่ึงเห็นได,จากสถิติของผู,ปrวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปrวยจากโรคท่ีไม%ติดต%อเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็
ต,องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให,รองรับผู,ท่ีมารับบริการ ซ่ึงเป=นภาระท่ีรัฐบาลจะต,องเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเป=นอันมากและเป=นการแก,ปWญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากต,นเหตุของปWญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจาก
การบริโภคอาหารท่ีไม%ถูกสุขลักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม,ท่ีไม%ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู,ผลิตใช,สารกําจัดศัตรูพืชอย%างไม%ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค,าและพาณิชย" ทําให,สารเคมีท่ีเป=นโทษ
เหล%านั้นตกอยู%กับผู,บริโภคอย%างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป�องกันปWญหาท่ีเป=นการแก,ท่ีต,นเหตุแบบยั่งยืน 
คือการให,ความรู,ด,านสุขศึกษาแก%ประชาชนและการส%งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย"ก็เป=นหนทางหนึ่งท่ีจะช%วยให,ผู,บริโภคได,รับสารอาหารท่ีดี มี
ประโยชน" แต%กระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไม%เคยปลูกผักเลยก็เป=นปWญหาใหญ%ในการท่ีจะเริ่มต,นท่ีจะเรียนรู,การปลูกผัก
ด,วยตนเอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตระหนักในปWญหานี้จึงได,ร%วมกันจัดต้ังโครงการนี้ข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู,และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย"ระหว%างสมาชิกด,วยกันเอง  
 3.2 เพ่ืออนุรักษ"พืชผักท,องถ่ินพันธุ"พ้ืนเมืองและขยายพันธุ"พืชท่ีเป=นอาหารให,คงไว,  
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให,เหมาะแก%การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช,
สารเคมีสงเคราะห"ใดๆ  
 3.4 ลดรายจ%ายในครัวเรือนเสริมสร,างความรู,ความเข,าใจและใช,แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ข้ันเตรียมการ  
 - มีการวางแผนการให,ความรู, แบ%งกลุ%มย%อย แบ%งหัวข,อโครงงาน จัดต้ังทีมงานท่ีเป=นผู,ประสาน  
 - รวบรวมสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย"ไว,รับประทานเองเพ่ือสร,างแรงจูงใจ   
 6.2 ข้ันปฏิบัติ  
 - ให,ความรู,เก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย" เพ่ือให,สมาชิกท่ีร%วมโครงการได,ศึกษาก%อนลงมือปฏิบัติ  
 - แจกจ%ายและแลกเปลี่ยนพันธุ"ผัก  
 - กระตุ,นการนําเสนอของผู,เข,าร%วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ%ายทอดวิทยาการซ่ึงกันและกัน  
 - จัดให,มีการนําเสนอผลผลิตอย%างต%อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
 6.3 ข้ันประเมินผล  
 - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูกและผลผลิตท่ีสําเร็จแล,ว  
 - มีการสํารวจความก,าวหน,าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย"เพ่ือการบริโภค (จํานวน 
ครัวเรือน คิดเป=นร,อยละ)  
 - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน  
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 ๖.๔ ข้ันปรับปรุงและพัฒนา  
 - มีการสรุปปWญหาท่ีได,จากการดําเนินการท่ีผ%านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผลและหาแนวทางแก,ไข 
ร%วมกัน  
 - ส%งเสริมให,เกิดธนาคารพันธุ"พืชสวนครัวสําหรับให,บริการสมาชิก  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๓๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 สมาชิกท่ีร%วมโครงการมีความรู,และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย"  
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรู,ท่ีได,รับไปปฏิบัติได,จริง  
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
 10.4 ผู,เข,าร%วมโครงการได,รับประโยชน"จากการปลูกผักบริโภคเอง ได,เกิดการเรียนรู,ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชน"ต%อตนเองและเกิดการแบ%งปWน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร@างอาชีพ สร@างรายได@ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 โครงการอบรมให,ความรู,สร,างอาชีพ สร,างรายได, ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป=นโครงการตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัวรัชกาลท่ี ๙ ได,ทรงเล็งเห็นสภาพความเป=นอยู%ท่ียากจนของราษฎร 
พร,อมท้ังได,พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให,หน%วยงานต%างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให,ความช%วยเหลือแก,ไข
ปWญหาให,กับราษฎรผู,ประสบความทุกข" ยาก ด,อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต%างๆ ท่ัวประเทศ โดยเน,นให,ผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป=นเบ้ืองแรก ให,สามารถพ่ึงพาตนเองได,อย%าง “พออยู% พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป=นการปูพ้ืนฐานไว,สําหรับ “ความกินดี อยู%ดี ในอนาคต” ด,วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเป=นโครงการท่ีมุ%งพัฒนาราษฎรผู,ยากไร,ให,มีฐานะ ความเป=นอยู%ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ท่ีอยู%ห%างไกล ทุรกันดารและยากจนอย%างแท,จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก,ไขปWญหาเฉพาะหน,า เป=นข้ันตอน
ตามลําดับความจําเป=น ประหยัด การพ่ึงพาตนเองส%งเสริมความรู,และเทคนิควิชาการสมัยใหม%ท่ีเหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ%งเน,นการสร,างกระบวนการเรียนรู,เพ่ือให,ชุมชนสามารถวิเคราะห"ปWญหาและความต,องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล,องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความพร,อมของเกษตรกรได,ด,วยตนเอง โดย
ใช,กระบวนการแบบมีส%วนร%วมของเกษตรกร องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงจัดทําโครงการอบรมให,ความรู,
การสร,างอาชีพ สร,างรายได, โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป=นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาประยุกต"เผยแพร%ให,กับผู,มีรายได,น,อย ด,อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 ส%งเสริมอาชีพให,กับประชาชนในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.2 ส%งเสริมความรู,ความเข,าใจในการปลูกข%าเหลืองให,กับประชาชนในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.3 สามารถนําความรู,ไปสร,างรายได,ให,กับตนเอง  
 3.4 สร,างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนและผู,ท่ีมีความสนใจในการสร,างอาชีพในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชาสัมพันธ"โครงการในกลุ%มเป�าหมายรับทราบ  
 6.2 จัดอบรมให,ความรู,เก่ียวกับการปลูกข%าให,กับผู,ร%วมโครงการ  
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
 6.4 ฝvกปฏิบัติงานอย%างจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผู,เข,าร%วมโครงการมีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับการปลูกข%า   
 10.๒ ผู,เข,าร%วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได,  
 10.๓ มีรายได,เพ่ิมข้ึน ลดรายจ%าย เกิดความพอเพียง  
 10.๔ เกิดการเรียนรู,และเข,าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.3 การสร@างจิตสํานึกและความตระหนักแก"เด็กและเยาวชน  

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ในสภาวะปWจจุบันสังคมมีความเจริญก,าวหน,าในการพัฒนาประเทศด,วยวิทยาการสมัยใหม% คนส%วนใหญ%ยึด
ติดอยู%กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส%ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท,องถ่ิน ความ
จงรักภักดีต%อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย" ทําให,ปWญหาต%างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนส%วนหนึ่งเป=นปWญหาท่ี
ต,องแก,ไข ศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญ�ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก%อนคือสถาบันครอบครัว หากได,รับ
การเรียนรู, อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล,วเยาวชนก็จะสามารถเป=นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เก%ง ดี มี
ประโยชน" เม่ือเป=นเช%นนี้แล,วปWญหาต%างๆ เช%น ยาเสพติด รักก%อนวัยอันควร ปWญหาต%างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,เล็งเห็นความสําคัญจึงได,จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว ร%วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน และโรงเรียนในเขตตําบลสวน
หม%อนโดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว%างผู,ปกครองกับบุตรหลาน ให,เป=นสถาบันครอบครัวท่ี
เข,มแข็ง ให,สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร% ปรองดอง และเอ้ืออาทรต%อกัน ตลอดจนสํานึกดีต%อบุพการี ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร,างความรู,ในเรื่องโทษภัยของ
ยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝvกปฏิบัติทํากิจกรรมร%วมกัน อันก%อให,เกิดความสัมพันธ"
และความสามัคคีในหมู%คณะ  
 3.2 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการได,ฝvกความเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ% และการรู,จักแบ%งปWนซ่ึงกันและกัน  
 3.3 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการมีพัฒนาการในด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" และการอยู%ร%วมกันในสังคม  
 3.4 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน,าท่ีของตนเองและการมีส%วนร%วม  
 3.5 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย" มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
 3.6 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการได,สํานึกดีต%อบุพการี และครอบครัว  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ผู,ปกครอง นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน โรงเรียนในเขตตําบลสวนหม%อน 
ครู อาจารย" คณะผู,บริหาร พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,าง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชุมผู,เก่ียวข,องกําหนดจัดงาน  
 6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
 6.3 ประสานการจัดงานให,กับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,องทราบ  
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ"เชิญชวนโรงเรียนต%าง ๆ เข,าร%วมโครงการ  
 6.5 แต%งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
 6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ,างตามระเบียบ พร,อมท้ังภาพถ%ายกิจกรรม  
 6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
 
 
 



 
                                                          ๓๕ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๔    

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ส%วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผู,เข,าร%วมโครงการมีพัฒนาการทางด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญาแก%เด็ก  
 10.2 ผู,เข,าร%วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค%านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค" 
 10.3 ผู,เข,าร%วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน,าท่ีของตนเอง   
 10.4 ผู,เข,าร%วมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย" สุจริต มีวินัย  
 10.5 ผู,เข,าร%วมโครงการได,รับความรู,เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 10.6 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๓๖ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเข@าค"ายพุทธบุตร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอย%างรวดเร็ว ทําให,เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค%านิยมโลกตะวันตก 
ละท้ิง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว%าเป=นสิ่งงมงาย ไร,สาระ ล,าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียว
จิตใจท่ีจะทําให,ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก,ไขปWญหาต%างๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได, จึงมีแนวโน,มในการดําเนินชีวิตท่ี
ผิด ก%อให,เกิดความเครียดจนอาจจะแก,ปWญหาด,วยการฆ%าตัวตาย หรือแก,ปWญหาด,วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและ
เยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป=นอนาคตของชาติ เป=นกลุ%มคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ี
สามารถช%วยกันเสริมสร,างกิจกรรมท่ีเป=นประโยชน"ต%อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป=นวัยท่ีมี
ความคิดสร,างสรรค"มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ,นให,เด็กและเยาวชน กล,าคิด กล,าทํา กล,าแสดงออกในสิ่งท่ีดี
พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร,างสรรค"และส%งเสริมให,เป=นคนท่ีมี คุณธรรม มีความซ่ือสัตย"สุจริต มีสติปWญญา มี
ความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช%วยสร,างให,พวกเขาตระหนักถึงคุณค%าของตนเองพร,อมมีภูมิคุ,มกัน รู,เท%า
ทันการเปลี่ยนแปลง ไม%ตกเป=นเหยื่อหรือสร,างปWญหาให,กับสังคม แต%กลับจะเป=นผู,พร,อมท่ีจะพัฒนาตนเองให,เป=น
ทรัพยากรอันทรงคุณค%า เป=นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก,าวหน,าและม่ันคงของชาติ 
เยาวชนจึงต,องมีความรู,และศีลธรรมควบคู%กันไป เพ่ือให,เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค%านิยมในการ    
ดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พ.ศ. 2537 แก,ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต,บังคับแห%งกฎหมายองค"การบริหารส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,องทําในเขต
องค"การบริหารส%วนตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจและหน,าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนใน
ท,องถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ข,อ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปWญญาท,องถ่ิน และวัฒนธรรมอัน
ดีของท,องถ่ิน ส%วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทําโครงการ 
“เข,าค%ายพุทธบุตร โรงเรียนในตําบลสวนหม%อน” ซ่ึงเป=นโครงการท่ีช%วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝWง
จิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป=นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให,มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต เพ่ือให,เด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา หลักคําสอน ท่ีได,รับไปประยุกต"ใช,ในชีวิตประจําวัน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,เด็กและเยาวชนเข,าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป=นต%อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
 3.2 เพ่ือให,เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป=นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป=นผู,มีศีล สมาธิ ปWญญา 
เป=นแบบอย%างท่ีดีในสังคม  
 3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให,อยู%ร%วมกันอย%างสงบสุขและเหมาะสม  
 3.4 เพ่ือปลูกฝWงค%านิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย" สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต%อตนเองและสังคมและประเทศชาติบ,านเมือง  

4. เป�าหมาย  
 เด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลสวนหม%อน จํานวน      คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ๔ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
 
 



 
                                                            ๓๗ 

 

๗. วิธีดําเนินการ  
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
 2. ติดต%อประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 3. ประชาสัมพันธ"โครงการให,กับหมู%บ,าน ในเขตพ้ืนท่ีได,รับทราบ  
 4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
 5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใช,เป=นแนวทางปฏิบัติในป�ต%อไป  

๘. งบประมาณ  
  ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนร%วมกับโรงเรียนในตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. นักเรียนเข,าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเป=นต%อการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป=นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป=นผู,มีศีล สมาธิ ปWญญาเป=นแบบอย%างท่ีดีใน
สังคม  
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให,อยู%ร%วมกันอย%างสงบสุขและเหมาะสม  
 4. ปลูกฝWงค%านิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย"สุจริตมีความรับผิดชอบต%อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                ๓๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญต"อต@านการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันเป=นปWญหาท่ีทําลายสังคมอย%างรุนแรงและฝWงรากลึก เป=นปWญหาท่ีสะท,อน
วิกฤตการณ"ด,านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก,ไขปWญหาได,อย%างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต,องมี
ค%านิยมในการรักความดีและรู,สึกไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสร,างค%านิยมท่ี
ถูกต,องนี้จะเป=นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให,ทุกคนเป=นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปWจจุบันประชาชนจํานวนไม%น,อยเห็นปWญหา
เรื่องการทุจริตคอร"รัปชันเป=นเรื่องท่ียอมรับได,หากตนเองได,รับผลประโยชน"ด,วย สะท,อนให,เห็นว%าเด็ก เยาวชนไทย
ขาดการปลูกฝWงด,านคุณธรรม จริยธรรม อย%างยั่งยืน หากปล%อยให,ค%านิยมท่ีไม%ถูกต,องเช%นนี้เกิดข้ึนต%อไป ความ
ล,มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและส%งผลเสียต%อสังคมในด,านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตระหนักถึงปWญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได,จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต%อต,านการ
ทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุ,นให,เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปWญหาท่ีเกิดข้ึนและพร,อมท่ีจะเป=น
กําลังสําคัญในการต%อต,านการทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป=นการป�องกันและแก,ไขปWญหาทุจริตท่ี
ได,ผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบลมีอํานาจหน,าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด,าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต, บังคับแห%งกฎหมายองค"การบริหารส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,อง
ทําในเขตองค"การบริหารส%วนตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู,สูงอายุ และผู,พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให,แก%องค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให,เทศบาล เมืองพัทยา และองค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจและหน,าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห"และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู,ด,อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห%งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต,องการพัฒนาคนไทยให,
เป=นคนท่ีสมบูรณ"ท้ังด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญา ความรู, มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู% ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการสร,างจิตสํานึกด,านจริยธรรมและคุณธรรมให,เด็กและเยาวชน ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร"รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
 3.2 เพ่ือเสริมสร,างค%านิยมท่ีถูกต,องให,กับเด็กและเยาวชน และให,เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี 
มีความ ซ่ือสัตย"สุจริต  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,เด็ก และเยาวชนได,ฝvกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย%างสร,างสรรค"มีคุณค%าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต%อต,านการทุจริต  
 3.4 เพ่ือให,เด็กและเยาวชน รู,จักใช,เวลาว%างให,เกิดประโยชน" และสร,างสรรค"  

4. เป�าหมาย  
 เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อน 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู,ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปWญหาการทุจริต    
คอร"รัปชันท่ีเกิดข้ึนและพร,อมท่ีจะเป=นกําลังสําคัญในการต%อต,านการทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 5.2 แต%งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
 
 
   



 
                                                            ๓๙ 
 
 5.3 ประชาสัมพันธ"ให,เด็ก และเยาวชนส%งคําขวัญเข,าประกวด  
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ"ท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกําหนด  
 5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๐,๐๐๐ บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ผลท่ีคาดว"าจะได@รับ  
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค%านิยมท่ีถูกต,อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย"สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได,ฝvกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย%างสร,างสรรค"มีคุณค%าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ
ต%อต,าน การทุจริต  
 10.4 เด็กและเยาวชนรู,จักใช,เวลาว%างให,เกิดประโยชน" และสร,างสรรค" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๔๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร@างภูมิคุ@มกันทางสังคมให@เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม"อน (กิจกรรม “โตไปไม"
โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 ในปWจจุบันการทุจริตคอร"รัปชันเป=นปWญหาท่ีทําลายสังคมอย%างรุนแรงและฝWงรากลึก เป=นปWญหาท่ีสะท,อน
วิกฤตการณ" ด,านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซ่ึงการท่ีจะแก,ไขปWญหาได,อย%างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต,องมี
ค%านิยมในการรักความดีและรู,สึกไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ%มเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจหน,าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด,าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต,บังคับ แห%งกฎหมาย องค"การบริหารส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,อง
ทําในเขตองค"การบริหารส%วนตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู,สูงอายุ และผู,พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให,แก%องค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให,เทศบาล เมืองพัทยา และองค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจและหน,าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห"และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู,ด,อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห%งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต,องการพัฒนาคนไทยให,
เป=นคนท่ีสมบูรณ"ท้ังด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญา ความรู, มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู% ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให,รัฐต,องส%งเสริมการดําเนินงานและ
จัดต้ังแหล%งเรียนรู,ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนพิจารณาเห็นความสําคัญของปWญหาดังกล%าว จึงได,จัดโครงการสร,าง
ภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม%อน (กิจกรรม “โตไปไม%โกง”) ข้ึน เพ่ือเป=นการสร,างภูมิคุ,มกัน
และค%านิยมท่ีถูกต,องซ่ึงจะเป=นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให,เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป=นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและเป=นการ
ป�องกันแก,ไขปWญหาทุจริตคอร"รัปชันท่ีได,ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝWงจิตสํานึกให,เด็กและเยาวชนรักความถูกต,อง มีความ
ซ่ือสัตย"สุจริต การยึดม่ันในความสัตย"จริงรู,จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต%อตนเองและผู,อ่ืนโดยชอบ ไม%คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส%วนรวม ตระหนักรู,และคํานึงถึงสังคมส%วนรวมมีความรับผิดชอบต%อตัวเองในการกระทํา
ใดๆ และพร,อมท่ีจะเสียสละประโยชน"ส%วนตนเพ่ือรักษาประโยชน"ส%วนรวม  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือส%งเสริมและปลูกฝWงให,เด็กและเยาวชนเป=นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย" สุจริต  
 3.2 เพ่ือสร,างภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชน ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร,อมท่ีจะเสียสละประโยชน"ส%วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน"ส%วนรวม  

4. เป�าหมาย  
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนในตําบลสวนหม%อน   
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู, สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู,
ประสบการณ"ท่ีได,รับมาปรับใช,กับตนเองและสังคมส%วนรวมได,อย%างมีความสุข  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 แต%งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 
 
  



 
                                                              ๔๑ 
 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๒,๐๐๐ บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ผลท่ีคาดว"าจะได@รับ  
 10.1 เด็กและเยาวชนได,รับการปลูกฝWงให,เป=นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย" สุจริต  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ,มกันทางสังคม ไม%ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร"รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร,อมท่ีจะเสียสละประโยชน"ส%วนตน เพ่ือรักษาประโยชน"
ส%วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                             ๔๒ 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร@างภูมิคุ@มกันทางสังคมให@เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม"อน (กิจกรรม “ส"งเสริมการ
เรียนรู@ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปPนมา  
 เนื่องจากปWจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได,รับผลกระทบจากหลายๆ ด,านท่ีทําให,เกิดปWญหาเช%น ผลกระทบ
ด,าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส%งผลให,เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม%พึงประสงค" เด็กและเยาวชนไทยไม%เห็น
ความสําคัญของการศึกษา สนใจแต%วัตถุนิยมไม%รู,จักการประมาณตน ซ่ึงก%อให,เกิดผลเสียต%ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึง
ควรทําให,เด็กและเยาวชน รู,จักความพอเพียง ปลูกฝWงอบรม บ%มเพาะให,เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล,อมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ%ายทอด เพ่ือให,เด็กและเยาวชนรู,จัก
การใช,ชีวิตได,อย%างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักอยู%ร%วมกับผู,อ่ืน รู,จัก
เอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน มีจิตสํานึกรักษ"สิ่งแวดล,อมและเห็นคุณค%าของวัฒนธรรมค%านิยม ความเป=นไทย 
ท%ามกลางการเปลี่ยนแปลงต%างๆ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป=นอนาคตของชาติ 
จึงได,จัดโครงการ สร,างภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชนตําบลสวนหม%อน (กิจกรรมส%งเสริมการเรียนรู,ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝWงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให,กับเด็กและเยาวชน เป=นการสร,างภูมิคุ,มกัน
ทางสังคมให,เด็กและเยาวชนสามารถใช,ชีวิตได,อย%างสมดุลท%ามกลางการเปลี่ยนแปลงต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนและเห็นคุณค%า
ของทรัพยากรต%างๆ รู,จักอยู%ร%วมกับผู,อ่ืน รู,จัก เอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน มีจิตสํานึกรักษ"สิ่งแวดล,อม และเห็นคุณค%า
ของวัฒนธรรม ค%านิยมความเป=นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจหน,าท่ีในการ
พัฒนาตําบลท้ังในด,านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต,บังคับแห%งกฎหมาย องค"การบริหาร
ส%วนตําบลมีหน,าท่ีต,องทําในเขตองค"การบริหารส%วน ตําบล (5) ส%งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู,สูงอายุ และผู,พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ให,แก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให,เทศบาล เมืองพัทยา และองค"การบริหารส%วนตําบล มี
อํานาจและหน,าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห"และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู,ด,อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห%งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ี
ต,องการพัฒนาคนไทยให,เป=นคนท่ีสมบูรณ"ท้ังด,านร%างกาย จิตใจ อารมณ" สังคมและสติปWญญา ความรู, มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู%ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือส%งเสริมและปลูกฝWงให,เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได,  
 3.2 เพ่ือสร,างภูมิคุ,มกันทางสังคมให,เด็กและเยาวชนสามารถใช,ชีวิตได,อย%างสมดุลท%ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต%างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,เด็กและเยาวชนเห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน และรู,จัก
อยู%ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข  
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๔๓ 
 

4. เป�าหมาย  
           เด็กและเยาวชนในตําบลสวนหม%อน  
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู, รู,จักการใช,ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ% แบ%งปWน และรู,จักอยู%ร%วมกับผู,อ่ืนได,อย%างมี
ความสุข  

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 แต%งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๘๐,๐๐๐ บาท     

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔)  

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ผลท่ีคาดว"าจะได@รับ  
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในการดําเนินชีวิตประจําวันได, 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ,มกันทางสังคม สามารถใช,ชีวิตได,อย%างสมดุลท%ามกลางการเปลี่ยนแปลงต%างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนได,  
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค%าของทรัพยากรต%างๆ รู,จักเอ้ือเฟyzอเผื่อแผ%และแบ%งปWน และรู,จักอยู%ร%วมกับ
ผู,อ่ืนได,อย%างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๔๔ 
  
 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต"อต@านการทุจริตของผู@บริหาร  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต"อต@านการทุจริตของผู@บริหารองค�กรปกครอง
ส"วนท@องถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได,จัดทํายุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล,ว 3 ฉบับ 
ท่ีใช,อยู%ในปWจจุบันเป=นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป� พ.ศ. 2560 จนถึงป� พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ%งสู%การเป=นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป=นสังคมมิติใหม%ท่ีประชาชนไม%เพิกเฉยต%อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได,รับความร%วมมือจาก
ฝrายการเมือง หน%วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ"รักษาผลประโยชน"ของชาติและประชาชนเพ่ือให,
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด,านความโปร%งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน" 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต” มีเป�าหมาย หลักเพ่ือให,ประเทศไทยได,รับการประเมินดัชนีการรับรู,
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม%น,อยกว%าร,อยละ 50 ในป� พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนได,นั้น การบริหารงานภาครัฐต,องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ,าหน,าท่ีของรัฐและประชาชนต,องมี
พฤติกรรมแตกต%างจากท่ีเป=นอยู%ในปWจจุบัน ไม%ใช,ตําแหน%งหน,าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได,กําหนด
ยุทธศาสตร"การดําเนินงานออกเป=น 6 ยุทธศาสตร" ดังนี้  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 1 สร,างสังคมท่ีไม%ทนต%อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 4 พัฒนาระบบป�องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร"ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นหน%วยงานของรัฐภายใต,โครงสร,างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ%งเน,นการกระจายอํานาจจากส%วนกลางลงสู%ท,องถ่ินและเป=นกลไกหนึ่งใน
การส%งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป=นหน%วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ิน การพัฒนาองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินให,เกิดความยั่งยืนรัฐจะต,อง
ให,ความเป=นอิสระแก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินโดยยึดหลักแห%งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ"ของประชาชน
ในท,องถ่ิน และส%งเสริมให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นหน%วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส%วน
ร%วมในการตัดสินใจแก,ไขปWญหาในระดับพ้ืนท่ี ส%วนการกํากับดูแลองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจะทําได,เท%าท่ีจําเป=น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต,องเป=นไปเพ่ือการคุ,มครองประโยชน"ของประชาชนในท,องถ่ิน  
 ท้ังนี้ ต,องยอมรับว%าปWญหาการทุจริตในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได,สร,างความ  
ขมข่ืนใจให,แก%คนทํางานในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมาเป=นเวลาช,านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินประกอบกับมีปWจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย"
สุจริต ของคนทํางานราชการส%วนท,องถ่ินให,เหือดหายไป และหากจะว%ากันไปแล,วเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดข้ึนกับคนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืนได,เช%นเดียวกัน เพียงแต%คนทํางานในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมี
จํานวนมากและมากกว%าคนทํางานในหน%วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป=นไปได,สูงท่ีคนทํางานในท,องถ่ิน 
อาจต,องถูกครหาในเรื่องการใช,อํานาจหน,าท่ีโดยมิชอบมากกว%า แม,ว%าโอกาสหรือช%องทางท่ีคนทํางานในท,องถ่ินจะใช,
อํานาจให,ออกนอกลู%นอกทางจะมีได,ไม%มากเท%ากับท่ีคนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืน และมูลค%าของความเสียหาย   
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ของรัฐท่ีคนทํางานในองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินได,ก%อให,เกิดข้ึนก็อาจเป=นแค%เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 ดังนั้น จึงมีความจําเป=นท่ีผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินต,องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต%อต,านการทุจริตอย%างเห็นชัดเป=นรูปธรรม ด,วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ส%งเสริมให,องค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินบริหารงานด,วยความโปร%งใส มีความเข,มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ,านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน"สุขแก%ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป�องกันการทุจริต
ขององค"กรตนเองต%อไปให,ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต%อไป  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินด,วยการ
จัดทําแผน ป�องกันการทุจริตในองค"กรท่ีบริหาร  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหาร อย%างน,อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารต%อสาธารณชน อย%างน,อย 1 ครั้ง  
 4.๓ แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 4 ป�  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 6.2 ประชุมหน%วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข,อง  
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.6 ประกาศใช,แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต  
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต  
  - มีประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหาร อย%างน,อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการต%อต,านการทุจริตของผู,บริหารต%อสาธารณะชน อย%างน,อย 1 ครั้ง  
  - มีแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 4 ป� จํานวน 1 ฉบับ  
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 10.2 ผลลัพธ"  
  - การบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความโปร%งใส สามารถป�องกันการ
ทุจริตของบุคลากรในองค"กรได,  
  - ลดข,อร,องเรียนการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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 2.2 มาตรการสร@างความโปร"งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.1 สร@างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคลให@เปPนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ บรรจุแต"งตั้ง 
โยกย@าย โอน เล่ือนตําแหน"ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม มาตรการการสร@างความโปร"งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานส%วนตําบล ลูกจ,างประจํา และพนักงานจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=น
บุคลากรท่ีมีความสําคัญต%อองค"กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,มี
ศักยภาพ โดยมุ%งผลสัมฤทธิ์ของงานให,เกิดประโยชน"ต%อองค"กร และประชาชน การพัฒนางานขององค"กรจะบรรลุผล
ได,ต,องเริ่มมาจากบุคลากรผู,ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป=นปWจจัยสําคัญในการพัฒนางานให,มีคุณภาพ จะต,องมีมาตรฐานในการ
ทํางานท่ีเป=นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร%งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได, ด,านการพัฒนา
ระบบบริหารให,มีประสิทธิภาพ เป=นธรรม เพ่ือนําไปสู%การสร,างมาตรฐานความโปร%งใส และการให,บริการท่ีเป=นธรรม
ตรวจสอบได,อย%างแท,จริงต%อไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 
และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค"การบริหารส%วนตําบล มีอํานาจหน,าท่ีในการพัฒนา
ตําบลท้ังในด,านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว%าด,วย
หลักเกณฑ"และ วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให,การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ี
ดีนั้นต,องก%อให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ,มค%าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบล ลงวันท่ี ๓ เดือน กุมภาพันธ" 25๕๙ เพ่ือเป=น
การส%งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให,มีประสิทธิภาพเป=นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทํางาน มีความโปร%งใสและตรวจสอบการทํางานได, จึงได,จัดให,มีมาตรการสร,างความโปร%งใสในการบริหารงานบุคคล
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด,านความโปร%งใสในการบริหารบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.2 เพ่ือให,การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต,อง โปร%งใสสามารถตรวจสอบได, 
 3.3 เพ่ือเป=นการป�องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน"จากการปฏิบัติงานด,านบริหารงานบุคคล  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด,านบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,
มีประสิทธิภาพได,คนดี คนเก%งเข,ามาทํางาน  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการด,านการบริหารบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน 1 มาตรการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 สํานักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ" การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต%งต้ัง โยกย,าย โอนเลื่อนตําแหน%ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ 
 6.2 นําหลักเกณฑ"การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป=นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพร%มาตรการการบริหารงานบุคคล  
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
 



 
                                                           ๔๘ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต  
  - มีมาตรการดําเนินงานด,านบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลจํานวน 1 มาตรการ  
  - เจ,าหน,าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป=นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ"  
  - ลดข,อร,องเรียนในด,านบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลไม%น,อยกว%า 90 %  
  - บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลมีความพึงพอใจต%อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม%ต่ํากว%าระดับ 3  
  - การบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลมีความโปร%งใสสามารถป�องกันการทุจริตของ
เจ,าหน,าท่ีได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๔๙ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค�การบริหารส"วนตําบล ปลัด
องค�การบริหารส"วนตําบล และหัวหน@าส"วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นหน%วยงานบริหารราชการองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน,าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให,แก%ประชาชนในท,องถ่ิน ตามอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วน
ตําบล ท้ังท่ีเป=นหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 และหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให,แก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน,าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให,ทํามีหน,าท่ีต,องทําอีกมากมาย
ในการให,บริการสาธารณะแก%ประชาชน ผู,มารับบริการติดต%อกับหน%วยงานต%างๆ ขององค"การบริหารส%วนตําบลนั้น 
มักจะประสบปWญหาด,านการอํานวยความสะดวกในการติดต%อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู%กับฝrาย
ผู,บริหาร ไม%มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน,าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน,าหน%วยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝrายต%าง ๆ ซ่ึงเป=นอุปสรรคอย%างยิ่งต%อการให,บริการ ทําให,การบริการเกิดความล%าช,า 
ประชาชนไม%ได,รับความสะดวกอันอาจเป=นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ,าหน,าท่ี ส%งผลให,ระบบการให,บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให,เป=นไปตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาว%า ด,วยหลักเกณฑ" และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกําหนดให,การบริหารราชการ เพ่ือให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของ
รัฐ ไม%มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป=น ประชาชนได,รับการอํานวยความสะดวกและได,รับการตอบสนอง
ความต,องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ,มค%า ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารราชการเป=นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต,องการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการให,บริการและไม%สร,างเง่ือนไขข้ันตอนท่ี
มีความยุ%งยาก จึงจําเป=นต,องมีมาตรการการมอบหมายอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการลดข้ันตอนการให,บริการประชาชนให,ได,รับความสะดวก รวดเร็ว เป=นธรรม ตอบสนอง
ความต,องการของประชาชน  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน%วยงาน  
 3.3 เพ่ือเป=นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู,บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือป�องกันการผูกขาดอํานาจหน,าท่ีในการใช,ดุลพินิจอันอาจเป=นเหตุแห%งการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบในตําแหน%งหน,าท่ีราชการ  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค"การบริหารส%วนตําบล ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล และหัวหน,า
ส%วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด,วย นายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,รองนายกองค"การบริหาร
ส%วนตําบล นายกนายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล รองปลัดองค"การ
บริหารส%วนตําบล และหัวหน,าส%วนราชการ ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,รองปลัดองค"การบริหารส%วน
ตําบล และปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลมอบหมายให,หัวหน,าส%วนราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 
 
 
 



  
                                                      ๕๐ 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข,อบังคับและหนังสือสั่ง
การ  
 6.2 จัดทําหนังสือแจ,งเวียนให,ทุกส%วนราชการและผู,รับมอบอํานาจให,ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบ  
 6.4 ให,ผู,รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได,รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให,ผู,ท่ีเก่ียวข,องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม%น,อยกว%า 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได,รับอยู%ในระดับดี  
  - ประชาชนได,รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน,าท่ีอันเป=นช%องทางแห%งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๕๑ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร@างความโปร"งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล  
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป=นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงใช,หลักการการให,รางวัลเป=นแรงจูงใจให,ผู,ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ,นในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ให,ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเป=นเรื่องลําดับต,นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย%างยิ่งเรื่องการใช,ดุลพินิจของ
ผู,บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู,ใต,บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค"การบริหาร
ส%วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ ได,กําหนดให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน แต%งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนข,าราชการ ด,วยเหตุผลนี้เองจึงเป=นท่ีมาของกิจกรรมการสร,างความโปร%งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค�  

 เพ่ือให,การบริหารงานบุคคลด,านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร%งใส เป=นธรรมและสามารถตรวจสอบได,  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แต%งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข,าราชการองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน โดยแต%งต้ังปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นประธานกรรมการ และหัวหน,าส%วน
ราชการเป=นกรรมการ และข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีรับผิดชอบงานบุคคลเป=นเลขานุการ  
 6.2 แต%งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน โดย
ประกอบด,วย ประธานกรรมการ หัวหน,าส%วนเป=นกรรมการ และข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ี
รับผิดชอบงานบุคคลเป=นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข,าราชการองค"การบริหารส%วน
ส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู,บังคับบัญชาได,พิจารณาไว,โดยเจ,าหน,าท่ีให,
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเป=นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข,าราชการองค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให,แก%
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข,าราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข,าราชการ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเสนอมา โดยใช,หลักเกณฑ" ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส%วนตําบลจังหวัดขอนแก%น เรื่อง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค"การบริหาร
ส%วนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 
 
 



 
                                                            ๕๒ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ช%วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกกองภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร%งใส เป=นธรรม ตรวจสอบได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
                                                        ๕๓ 
 
 
 2.2.2 สร@างความโปร"งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช@ประโยชน�ใน 
ทรัพย�สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให@เปPนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข@องอย"าง
เคร"งครัด 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ"ายเงินตามข@อบัญญัติงบประมาณรายจ"าย
ประจําป8”  

2. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือให,การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  เป=น
แนวทางเดียวกันและสอดคล,องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร"ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให,บุคลากรฝrายบัญชีกองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายให,
ความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติทําให,เกิดความคุ,มค%าและมีประสิทธิภาพลดข,อผิดพลาดในการเบิกจ%ายเงินตาม
ข,อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป� และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข,องซ่ึงถือเป=นเรื่องสําคัญท่ีองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจะต,องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเป=นต%อการบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
   

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,บุคลากรฝrายบัญชี กองคลัง มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
ท่ีเก่ียวข,อง  
 3.2 เพ่ือลดข,อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให,เกิดความเสียหายแก%ทางราชการ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝrายบัญชี กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ%าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ%ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว,  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 บุคลากรฝrายบัญชี กองคลัง มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ี เก่ียวข,อง  
 10.2 ลดข,อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให,เกิดความเสียหายแก%ทางราชการ และเป=นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 10.3 เกิดความคุ,มค%าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 



  
                                                           ๕๔ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให,มีการบริหาร
ราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน"สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให,เป=นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการพัสดุ ป� 2535 และแก,ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข,อง  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด,านจัดซ้ือจัดจ,าง  
 3.2 เพ่ือใช,เป=นข,อมูลในการรายงานผู,บริหาร  
 3.3 เพ่ือใช,เป=นข,อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ,างของหน%วยงาน  
 3.4 เพ่ือให,ทราบปWญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 3.5 เพ่ือใช,เป=นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 3.6 เพ่ือเป=นข,อมูลให,กับประชาชนสามารถตรวจสอบได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 เจ,าหน,าท่ีผู,ปฏิบัติงานด,านพัสดุและผู,อํานวยการกองคลัง  
   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดเก็บข,อมูลในการจัดซ้ือจัดจ,าง  
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ,างและคิดเป=นร,อยละของจํานวนโครงการและร,อยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ,าง  
 6.4 สรุปปWญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ,างประจําป�  
 6.6 รายงานการวิเคราะห"ผลการจัดซ้ือจัดจ,างประจําป�  
 6.7 เผยแพร%ข,อมูลให,ประชาชนได,รับทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ประชาชนได,รับทราบข,อมูลในการบริหารงานของหน%วยงานด,วยความโปร%งใสมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ผู,บริหารมีข,อมูลในการวางแผนการบริหารงานให,มีประสิทธิภาพ  
 10.3 ผู,ปฏิบัติงานมีข,อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ,างให,มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ,มค%าเป=นประโยชน"กับประชาชน 
 
 



 
                                                           ๕๕ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร@างความโปร"งใสในการใช@จ"ายเงินงบประมาณ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการปฏิบัติงานให,โปร%งใส สามารถตรวจสอบได,  
 3.2 เพ่ือให,หน%วยงานมีระบบป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 3.3 เพ่ือเป=นการป�องกันการใช,จ%ายเงิน เพ่ือส%งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ,อง 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 เจ,าหน,าท่ีผู,ปฏิบัติงานด,านพัสดุ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน%วยงาน ถึงความเก่ียวข,องกับผู,เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ  
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน%วยงานถึงความ
เก่ียวข,องกับผู,เสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีระบบป�องกันผลประโยชน"ทับซ,อน  
 10.2 มีการป�องกันการใช,จ%ายเงินเพ่ือส%งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ,อง  
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร%งใสตรวจสอบได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๕๖ 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารด@านการจัดซ้ือ – จัดจ@าง  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 เนื่องจากองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีฐานะเป=นนิติบุคคล มีอํานาจหน,าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด,วยตนเอง ท้ังในเรื่องการใช,จ%ายเงินและการบริหารงานต%างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต%ต,องเป=นไปตามอํานาจหน,าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว, ดังนั้น การท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จะ
บริหารงานให,มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน"สูงสุดแก%ประชาชน จะต,องบริหารงานด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต มี
ความโปร%งใส และสามารถตรวจสอบได,ตามหลักธรรมาภิบาล  
 เพ่ือให,เป=นไปตามการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีและให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชนในการจัดซ้ือ 
จัดจ,าง และการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสาร ประกอบกับตามพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให,การ
จัดซ้ือ จัดจ,าง ให,ส%วนราชการดําเนินการโดยเป�ดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน"และผลเสียทางสังคม 
ภาระต%อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค"ท่ีจะใช,ราคาและประโยชน"ระยะยาวท่ีจะได,รับประกอบกัน  
 ดังนั้น เพ่ือให,การบริหารงบประมาณขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%างโปร%งใส 
ตรวจสอบได, เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน"สูงสุดแก%ประชาชนในท,องถ่ิน จึงมีความจําเป=นต,องจัดโครงการ
เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารด,านการจัดซ้ือ – จัดจ,าง เพ่ือให,ประชาชนได,เข,าถึงข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ,าง
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทุกโครงการและกิจกรรม  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนได,รับทราบข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ,างตามโครงการและกิจกรรมต%างๆ 
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 3.2 เพ่ือเสริมสร,างความโปร%งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได,ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3.3 เพ่ือป�องกันการทุจริตในหน%วยงาน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร%ข,อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ,าง ตามแผนงาน/โครงการต%างๆ ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ท่ีดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการพัสดุขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก,ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช%องทาง ได,แก% ทางเว็บไซต" บอร"ดประชาสัมพันธ" หนังสือ หอกระจาย
ข%าวประจําหมู%บ,าน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน และหมู%บ,านต%างๆ ภายในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 รวบรวมข,อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ,าง  
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ,าง   
  - ประกาศรายชื่อผู,ผ%านการคัดเลือกพร,อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ,าง  
 6.2 นําส%งประกาศไปเผยแพร%ประชาสัมพันธ"ตามช%องทางการประชาสัมพันธ"ขององค"การบริหารส%วนตําบล 
ได,แก% ทางเว็บไซต" บอร"ด ประชาสัมพันธ" หอกระจายข%าวประจําหมู%บ,าน หน%วยงานราชการ เป=นต,น  
 
 
 
 



 
                                                      ๕๗ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ,างไม%น,อยกว%า 3 ช%องทาง  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - ประชาชนได,เข,าถึงข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ,างไม%น,อยกว%าร,อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือ จัดจ,างท้ังหมด  
  - การจัดหาพัสดุเป=นไปอย%างโปร%งใส ตรวจสอบได,ทุกข้ันตอน  
  - สามารถลดปWญหาการร,องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ,างได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    ๕๘          
                                                              
 2.2.3 สร@างความโปร"งใสในการให@บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให@เกิดความพึงพอใจ แก"
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม"เลือกปฏิบัติ  
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให@เกิดความ
พึงพอใจแก"ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม"เลือกปฏิบัติ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต,องการของประชาชน และให,ประชาชนสามารถตรวจสอบได,ตามหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย"บริการร%วมหรือ ศูนย"บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ท่ีทําการ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นศูนย"บริการประชาชนในการติดต%อ สอบถามข,อมูล ยื่นคําขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป=นอํานาจหน,าท่ีและภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล ติดตามความคืบหน,า และแจ,งผลการ
ดําเนินการให,ประชาชนผู,รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต%ละกระบวนงานเพ่ือให,มีระบบบริการท่ี
เชื่อมต%อระหว%างศูนย"บริการร%วมกับหน%วยงานเจ,าของเรื่อง ท้ังในด,านเอกสาร การส%งต%องาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต%ละกระบวนงาน ใช,ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช%วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช,ระบบ บัตรคิว เพ่ือให,บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให,บริการท่ีดีกับ
ประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก%ประชาชน ให,ได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%เลือกปฏิบัติ  
 นอกจากนี้ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ"มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ิน ได,มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด,านถนน ทางเดิน และทาง
เท,า, ด,านไฟฟ�าสาธารณะ, ด,านระบบ ระบายน้ํา, ด,านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด,านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด,านการ
ส%งเสริมกีฬา, ด,านการส%งเสริมผู,สูงอายุ, ด,านการส%งเสริมผู,ด,อยโอกาส, ด,านงานสาธารณสุข, ด,านการส%งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด,านการส%งเสริมอาชีพ, ด,านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด,านการส%งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท,องถ่ิน, ด,านการส%งเสริมการท%องเท่ียว, ด,านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม, 
ด,านศึกษาและด,านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร%งด%วนของรัฐบาล (การ แก,ไขปWญหาไฟปrาและหมอกควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล%งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต%แหล%งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป�องกันและแก,ไขปWญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน สร,างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะ ให,
ประชาชน ได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป=นมาตรการในการป�องกันการทุจริต
คอร"รัปชัน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 สร,างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะ ให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม%เลือก
ปฏิบัติ  
 3.2 เพ่ือเป=นมาตรการในการป�องกันการทุจริตคอร"รัปชัน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม%เลือกปฏิบัติ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 



 
                                                          ๕๙ 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%เลือก
ปฏิบัติ ให,ได,มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด,านถนน ทางเดิน และทางเท,า, ด,านไฟฟ�าสาธารณะ, ด,านระบบระบายน้ํา, 
ด,านน,�าเพ่ือการบริโภค, ด,านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด,านการส%งเสริมกีฬา, ด,านการส%งเสริมผู,สูงอายุ, ด,านการ
ส%งเสริมผู,ด,อยโอกาส, ด,านงาน สาธารณสุข, ด,านการส%งเสริมการพัฒนาสตรี, ด,านการส%งเสริมอาชีพ, ด,านการ
ป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด,านการ ส%งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท,องถ่ิน, ด,านการส%งเสริมการ
ท%องเท่ียว, ด,านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม, ด,านศึกษา และด,านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร%งด%วนของรัฐบาล (การแก,ไขปWญหาไฟปrาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล%งน้ํา    
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต%แหล%งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป�องกันและแก,ไขปWญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายจากงบประมาณรวมในค%าวัสดุ/ค%าใช,สอยฯ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 สร,างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะให,ประชาชนได,รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%
เลือกปฏิบัติ  
 10.2 ไม%มีการทุจริตคอร"รัปชันในกระบวนการบริการสาธารณะแก%ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๖๐ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช@บัตรคิวในการติดต"อราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นหน%วยงานบริหารราชการองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน,าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให,แก%ประชาชนในท,องถ่ิน ตามอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วน
ตําบล ท้ังท่ีเป=นหน,าท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 และหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให,แก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน,าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให,องค"การบริหารส%วนตําบลมี
หน,าท่ีต,องทําอีกมากมายในการให,บริการสาธารณะแก%ประชาชนผู,มาขอรับบริการติดต%อกับหน%วยงานต%างๆ ของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนั้นมักจะประสบปWญหาด,านการอํานวยความสะดวกอย%างเสมอภาค เป=นธรรม 
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู,มาขอรับบริการเป=นจํานวนมากซ่ึงเจ,าหน,าท่ีไม%สามารถให,บริการได,อย%างทันท%วงที การ
ตอบสนอง ความต,องการเกิดความล%าช,าไม%เป=นธรรม และการให,บริการไม%เป=นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป=นช%องทางหนึ่ง
ในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ,าหน,าท่ีซ่ึงถือเป=นพฤติกรรมท่ีไม%พึงประสงค" ท้ังผู,มาขอรับบริการและผู,ให,บริการ 
ส%งผลต%อมาตรฐานการให,บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
 เพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน โดยใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี และให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสารอย%างโปร%งใสตามพระราช 
กฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให,การบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี ได,แก% การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป�าหมายโดยก%อให,เกิดประโยชน"สุขแก%ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม%มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป=น และประชาชน
ได,รับการอํานวยความสะดวกและได,รับการตอบสนองความต,องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,มุ%งเน,นท่ีจะให,บริการประชาชนให,แล,วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมให,บริการโดยจัดลําดับก%อน – หลัง เพ่ือเป=นการสร,างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการให,บริการ
ประชาชนโดยไม%เลือกปฏิบัติ จึงได,จัดกิจกรรมการใช,บัตรคิวในการติดต%อราชการสําหรับผู,มาติดต%อราชการ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างกลไกในการปฏิบัติราชการด,านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป=นธรรมต%อผู,มารับ
บริการ  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนผู,มาขอรับบริการได,รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต,องการของ
ประชาชน  
 3.3 เพ่ือให,ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให,และเกิดความคุ,มค%าในการขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือเป=นเกราะป�องกันในการปฏิบัติหน,าท่ีของเจ,าหน,าท่ีมิให,กระทําการแสวงหาประโยชน"หรือกระทํา
การประพฤติมิชอบต%อตําแหน%งหน,าท่ี อันเป=นเหตุแห%งการทุจริตต%อหน,าท่ี 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การจัดทําบัตรคิวในการให,บริการแก%ประชาชนท่ัวถึงเป=นธรรม 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                   ๖๑ 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู,รับผิดชอบ ในการดูแลกํากับการให,บริการ  
 6.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ  
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต%างๆ ตามความจําเป=นและเหมาะสม  
 6.4 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช,บริการ
ตามลําดับคิว  
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู,มาขอรับบริการ  
 6.6 สรุปผลการให,บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป=นรายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แก,ไขการ 
ให,บริการอย%างมีคุณภาพ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผลผลิต มีการใช,บัตรคิวสําหรับให,บริการแก%ประชาชนตามลําดับก%อนหลัง สําหรับหน%วยงานท่ี
ให,บริการ  
 10.2 ผลผลิต  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ 
  - การให,บริการเกิดความโปร%งใส ลดข,อร,องเรียนการทุจริตต%อหน,าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            ๖๒ 
 
 2.3 มาตรการการใช@ดุลยพินิจและใช@อํานาจหน@าท่ีให@เปPนไปตามหลักการบริหารกิจการบ@านเมืองท่ีดี  
 

 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข@องในแต"ละข้ันตอน เปbดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข"ายสารสนเทศขององค�กร
ปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักการบริหารจัดการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให,องค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองทีดี โดยอย%างน,อยต,องมีหลักเกณฑ"เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต,องการของประชาชน ตลอดจนจัดให,มีการรับ
ฟWงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู,รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให,สอดคล,องกับความต,องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในป�ท่ีผ%านมาได,มีการประเมินองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และได,ดําเนินการตามโครงการดังกล%าวอย%างต%อเนื่องทุกป�นั้น เพ่ือให,การประเมินบริหารจัดการบ,านเมืองท่ีดีเป=นไป
ด,วยความเรียบร,อยเกิดประโยชน"สุขต%อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจขององค"กรมีประสิทธิภาพและความ
คุ,มค%า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต,องการ ของประชาชนได,อย%างแท,จริง หรืออย%างน,อย
มีผลการประเมินไม%ตํ่ากว%าป�ท่ีผ%านมา องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต,องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว 
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินและอํานาจหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบล
ตามกฎหมายเป=นสําคัญ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต,องการของประชาชน  
 3.3 เพ่ือรับฟWงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู,รับบริการ  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให,บริการประชาชน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,สั้นลง  
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป  
 4.4 พนักงานและเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 4.5 ผู,บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู%ผู,ใต,บังคับบัญชาซ่ึงมีหน,าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แต%งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลต,องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการให,บริการท่ีสามารถปฏิบัติได,จริงและพิจารณางานในภารกิจว%าเรื่องใดท่ีผู,บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให,แก%ผู,ใต,บังคับบัญชา 
  
 



 
                                                        ๖๓ 
 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี 
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบอํานาจให,รองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล หรือปลัดองค"การบริหารส%วน
ตําบลให,ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร,อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให,
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟWงข,อร,องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล%าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต%างๆ ให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลและ
ผู,บริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ประชาชนได,รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต%อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให,บริการ
ของเจ,าหน,าท่ี  
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล%องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร,นในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล,องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ทําให,ภาพลักษณ"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให,
ประชาชนมีความศรัทธาต%อคณะผู,บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๖๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในมาตรา 3/1 แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป=น
กฎหมายท่ีเป=นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว,ว%า “การบริหารราชการ
ต,องเป=นไปเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ,มค%าในเชิง
ภารกิจแห%งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน%วยงานท่ีไม%จําเป=น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต,องการของประชาชน” และเพ่ือให,การดําเนินการดังกล%าว
เป=นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล%าว จึงได,มีการประกาศใช,พระราชกฤษฎีกาว%า
ด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจัดทํา
หลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย%างน,อยต,องมีหลักเกณฑ"เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต%อความต,องการของประชาชน  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนต,องเป=นไปเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน ดังนั้นงานให,บริการจึง
เป=นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู,บริหารและพนักงานทุกท%านจะต,องร%วมกันปรับปรุงและ
แก,ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต,องการของประชาชนได,มากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แล,วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให,เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต,องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแก,ไขปWญหา
ต%างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,กับประชาชนได,อย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนได,รับการบริการได,อย%างสะดวกรวดเร็วและถูกต,อง  
 3.2 เพ่ือให,สามารถตรวจสอบความต,องการของประชาชน รับรู,สภาพปWญหาและแก,ไขปWญหาท่ีเกิดข้ึนได, 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให,คํานึงถึงผลลัพธ"ในด,านการบริการประชาชนผู,มา
ติดต%อขอรับบริการ  
 3.4 เพ่ือให,การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร%งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและผู,ท่ีมาติดต%อราชการ 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 6.2 จัดให,มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให,ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน  
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู,รับผิดชอบให,เป=นปWจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงป�ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให,บริการแก%ประชาชน  
   
 
 



 
                                                         ๖๕ 
 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ%นพับประชาสัมพันธ"เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารต%างๆ  
  6.4.4 จัดให,มีกล%อง/ตู,รับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร"มคําร,องต%างๆ พร,อมตัวอย%างการกรอกแบบฟอร"มทุกงานบริการ  
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให,บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให,มีการให,บริการแก%
ประชาชนท้ังเวลาทําการและช%วงพักกลางวัน  
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต%อการให,บริการ  
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให,บริการ เพ่ือนําจุดบกพร%องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก,ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให,บริการให,ดียิ่งข้ึนอย%างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต%อไป  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ประชาชนได,รับการบริการได,อย%างสะดวกรวดเร็วและถูกต,อง  
 10.2 สามารถตรวจสอบความต,องการของประชาชน รับรู,สภาพปWญหาและแก,ไขปWญหาท่ีเกิดข้ึนได,  
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ" ในด,านการบริการประชาชนผู,มาติดต%อ
ขอรับบริการ  
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร%งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๖๖ 
 
 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู@มีอํานาจในองค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การมอบหมายอํานาจหน,าท่ีให,กับผู,ใต,บังคับบัญชาในการบริหารงานในด,านต%างๆ ภายในองค"กรนั้นก็เพ่ือ
เป=นการช%วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให,เกิดความคล%องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข%ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให,ผู,ใต,บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู, ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป=นอย%างดีด,วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให,การ
บริหารงานก%อให,เกิดประโยชน"สูงสุดแก%ราชการ  
 ดังนั้น การดําเนินการของหน%วยงานต,องมีการปรับให,เข,ากับสภาพสังคมและทันต%อสถานการณ"ท่ีการบริหาร
ราชการ ต,องเป=นไปเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ,มค%าในเชิงภารกิจแห%งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต,องการ ของประชาชน แต%ท้ังนี้ต,องมีผู,รับผิดชอบต%อผลของงานซ่ึงเป=นหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,การบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนภายใต,กรอบอํานาจหน,าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดให,เป=นไป อย%างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน"สูงสุดแก%ราชการ  
 

4. เป�าหมาย  
 คณะผู,บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หรือหัวหน,าส%วนราชการในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต%งต้ัง มอบหมาย คณะผู,บริหาร ปลัดฯ  
รองปลัดฯ หรือหัวหน,าส%วนราชการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งให,คณะผู,บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หรือหัวหน,าส%วนราชการท่ีได,รับมอบหมายทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล%องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการให,บริการประชาชน/บริการสาธารณะได,อย%างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
                                                        ๖๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค�การบริหารส"วนตําบล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6 ) พ.ศ. 2552 ได,บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน,าท่ีของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลไว, หลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน,าท่ีของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลเอาไว, การท่ี นายก
องค"การบริหารส%วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต%างๆ เพียงผู,เดียวก็อาจทําให,เกิดช%องว%างในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนต%างๆ เกิดข้ึนได, ดังนั้น เพ่ือเป=นการแก,ไขปWญหาต%างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึง
ได,กําหนดมาตรการให,มีการมอบอํานาจของนายกองค"การบริหารส%วนตําบล ให,รองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล ได,ปฏิบัติราชการแทนนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การใช,ดุลยพินิจต%างๆ ของฝrายบริหารเป=นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ,านเมือง
ท่ีดี  
 3.2 เพ่ือให,เป=นการป�องกันการทุจริตคอร"รัปชันของเจ,าหน,าท่ี  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบอํานาจอย%างน,อยจํานวน ๔ เรื่อง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู%ในอํานาจของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลเสนอนายกองค"การบริหารส%วน
ตําบลพิจารณา  
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน,าท่ีของนายกองค"การบริหารส%วนตําบลให,รองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
ปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ได,เบิกจ%ายงบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบ  
 ทุกกองภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ร,อยละ ๗๕ ของเป�าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๖๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจ@าพนักงานท@องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได,บัญญัติกําหนดอํานาจหน,าท่ีของนายกองค"การบริหาร
ส%วนตําบลในฐานะเจ,าพนักงานท,องถ่ินไว,หลายประการ ท้ังการอนุญาตก%อสร,างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต%อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป=นต,น ซ่ึงล,วนแต%เก่ียวข,องกับสิทธิ หน,าท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะให,อํานาจอยู%กับ
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลก็อาจเป=นผลให,การบริการประชาชนเกิดความล%าช,าและอาจเป=นช%องว%างท่ีทําให,เกิด
การทุจริตข้ึนมาได, ดังนั้น จึงได,กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ,าพนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การใช,ดุลยพินิจของเจ,าพนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป=นไป
อย%างรอบคอบ และประชาชนได,รับความสะดวก 
 3.2 เพ่ือป�องกันการทุจริตคอร"รัปชันของเจ,าหน,าท่ี  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 คําสั่งนายกองค"การบริหารส%วนตําบลมอบอํานาจเจ,าพนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให,กับรองนายกองค"การบริหารส%วนตําบล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 เสนอคําสั่งองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมอบอํานาจเจ,าพนักงานท,องถ่ินให,รองนายกองค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นผู,ปฏิบัติราชการแทน นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในการใช,อํานาจเจ,า
พนักงานท,องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองช%าง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในฐานะเจ,าพนักงานท,องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๖๙ 
 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก"หน"วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให@เปPนท่ีประจักษ�  
 

 2.4.1 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก"สตรีดีเด"น  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป� จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป=นมาแห%งการต%อสู,เพ่ือให,ได,ซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ,าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเป=นวันเฉลิมพระชนม"
พรรษาของพระองค" ด,วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพ่ือให,คนไทยได,มีโอกาสและได,พระราชทานให,วันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเป=น วันสตรีไทยของทุกป� เพ่ือให,ผู,หญิงไทยมี
โอกาสแสดงถึงความรู, ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู%ไปกับการสร,างความเข,มแข็งให,สถาบันสังคมและ
ให,สามารถเทียบเท%าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล,ว  
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค"การบริหารส%วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก,ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6 ) พ.ศ. 2552 ท่ีกําหนดให,องค"การบริหารส%วนตําบล มีหน,าท่ีส%งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู,สูงอายุ และ
คนพิการ ประกอบกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีแนวทางในการปฏิบัติงานให,สอดคล,องกับสํานักงาน 
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติการบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก% หน%วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให,เป=นท่ีประจักษ" โดยการยกย%องเชิดชูเกียรติผู,ท่ีมี
ความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย%องเชิดชูเกียรติท่ีให,ความช%วยเหลือกิจการสาธารณะของท,องถ่ิน  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดให,มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด%น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด%นให,กับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 1. เป=นผู,มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย" สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป=นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
 2. เป=นผู,ทําคุณประโยชน"ต%อสังคม และประเทศชาติอย%างเด%นชัด สมควรเป=นแบบอย%างแก%คนท่ัวไป  
 3. เป=นผู,ทําประโยชน"ต%อสังคมและประเทศชาติ ในด,านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห" ฯลฯ ด,วยความเสียสละ เป=นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป=นแบบอย%างแก%คนท่ัวไป  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให,อยู%ในสังคมได,อย%าง
ภาคภูมิใจ  
 3.2 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป=นประโยชน"ต%อสังคม ให,มีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตนท่ีเป=นประโยชน"ต%อสังคมสืบไป  
 

4. เป�าหมาย  
 มอบประกาศเกียรติคุณให,แก%สตรีได,รับการคัดเลือกเป=นสตรีดีเด%น  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ"และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด%น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได,รับการคัดเลือกให,
เป=นสตรีดีเด%นประจําป� เพ่ือประกาศให,ประชาชนทราบ  
 
 
 
 



 
                                                          ๗๐ 
 
 6.2 แจ,งประกาศหลักเกณฑ"ในการคัดเลือกให,สมาชิกชมรมสตรีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ทราบ
ท่ัวกัน เพ่ือให,แต%ละหมู%บ,านดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข,ารับการคัดเลือกในชั้นต,นมายัง
องค"การบริหารส%วนตําบลเพ่ือให,คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได,พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 6.3 แต%งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน,าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู,ท่ีถูกเสนอชื่อจากแต%ละ
หมู%บ,านภายในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด%นท่ีผ%านการกลั่นกรองด,านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให,
ผู,บริหารทราบและเห็นชอบ  
 6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให,แก%สตรีดีเด%นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 
ครั้ง/ป� โดยเชิญนายกองค"การบริหารส%วนตําบล เป=นประธานในพิธี  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
 10.1 ผลผลิต  
  - สตรีดีเด%นผู,บําเพ็ญประโยชน"ต%อสังคมตามหลักเกณฑ"ท่ีกําหนดได,รับการยกย%องเชิดชูเกียรติ ไม%
น,อยกว%าร,อยละ 80  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - สตรีดีเด%นผู,ได,รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู%ในระดับดี  
  - มีสตรีท่ีเป=นบุคคลต,นแบบท่ีดี ปรากฏต%อสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๗๑ 

 
1. ช่ือโครงการ : ยกย"องเชิดชูเกียรติหน"วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให@เปPนท่ีประจักษ�  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 สังคมในปWจจุบันอยู%ด,วยความเร%งรีบ แก%งแย%งแข%งขัน เพ่ือความอยู%รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให,
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู,คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปWญหามากมายในปWจจุบัน ไม%ว%าจะเป=นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส%วนรวมถึงปWญหาการก%ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป=นการส%งเสริมให,คนดีมีท่ียืนในสังคม สร,าง
แบบอย%างท่ีดีแก%คนรุ%นหลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงจัดให,มีการยกย%อง เชิดชู เผยแพร% 
ประชาสัมพันธ"และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก%ผู,กระทําความดี เพ่ือส%งเสริมสร,างขวัญและกําลังใจแก%คนดี
เหล%านั้นให,ร%วมกันสร,างสรรค"สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป=นแบบอย%างเพ่ือปลุกกระแสการสร,างสังคม
แห%งความดี อย%างเป=นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป=นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู%ความอยู%
เย็นเป=นสุข 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีให,ความช%วยเหลือกิจการสาธารณะของท,องถ่ิน  
 3.3 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 เพ่ือสร,างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ,นให,ทุกภาคส%วนได,มีแบบอย%างท่ีดีอันเป=น    
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให,สังคมตระหนักถึงคุณค%าแห%งความดีมากยิ่งข้ึน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการยกย%องเชิดชูเกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป=นแบบอย%างท่ีดีจํานวนไม%น,อยกว%า ๓ 
คน/ป�  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีการเผยแพร% ประชาสัมพันธ"ยกย%องเชิดชูเกียรติหน%วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให,เป=นท่ี
ประจักษ"ผ%าน ทางสื่อช%องทางต%างๆ ได,แก% เว็บไซต"องค"การบริหารส%วนตําบล สื่อสังคม (Social Media) เป=นต,น  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนหน%วยงาน/บุคคลท่ีได,รับการยกย%องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๗๒ 
 
 2.4.2 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีให@ความช"วยเหลือกิจการสาธารณะของท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก"คณะกรรมการชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน ๓๕.๔ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด,วย ๘ หมู%บ,าน ในการบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลมุ%งส%งเสริมให,ประชาชนใน
ท,องถ่ินได,เข,ามามีส%วนร%วมในการพัฒนางานและแก,ไขปWญหาได,ตรงกับความต,องการของประชาชนมากท่ีสุด  
 เพ่ือให,เป=นไปตามรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 2 ท่ีบัญญัติให,ประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย"ทรงเป=นประมุข และเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน 
โดยใช,หลักการบริหารกิจการบ,านเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชน 
 เนื่องจากคณะกรรมการหมู%บ,านต%างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีโดยไม%ได,รับค%าตอบแทน 
ประกอบกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีแนวทางในการปฏิบัติงานให,สอดคล,องกับสํานักงาน
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติการบริหารราชการเพ่ือป�องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก%หน%วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให,เป=นท่ีประจักษ" โดยการยกย%องเชิดชูเกียรติผู,ท่ีมี
ความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย%องเชิดชูเกียรติท่ีให,ความช%วยเหลือกิจการสาธารณะของท,องถ่ิน 
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดให,มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก%
คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ท่ีปฏิบัติหน,าท่ีเพ่ือประโยชน"สุขของประขาขนส%วนรวม 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีเป=น
กรรมการหมู%บ,านมาด,วยดี  
 3.2 เพ่ือยกย%องเชิดชูเกียรติแก%คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป=นประโยชน"ต%อสังคมให,มีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานเพ่ือสังคมต%อไป  
 

4. เป�าหมาย  
 มอบประกาศเกียรติคุณให,แก%คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีด,วยดี จํานวน  
1 หมู%บ,าน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู%บ,านในเขตตําบล  
 6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก%คณะกรรมการหมู%บ,านในการประชุมเวทีชาวบ,าน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
 
 
 



 
                                                             ๗๓ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
 10.1 ผลผลิต  
  – คณะกรรมการหมู%บ,านท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน,าท่ีด,วยดี ได,รับการยกย%องเชิดชู
เกียรติ ไม%น,อยกว%าร,อยละ 100  
 10.2 ผลลัพธ"  
  - คณะกรรมการหมู%บ,านผู,ได,รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู%ในระดับดี  
  - มีคณะกรรมการหมู%บ,านต,นแบบท่ีดี ด,านการบําเพ็ญประโยชน"สาธารณะในท,องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    ๗๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย"องและเชิดชูเกียรติแก"บุคคล หน"วยงาน องค�กรดีเด"น ผู@ทําคุณประโยชน�หรือเข@า
ร"วมใน กิจกรรมขององค�การบริหารส"วนตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส%งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให,เกิดข้ึนในหน%วยงานและสังคม ถือเป=นการสร,างรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสู%ความอยู%เย็นเป=นสุข โดยเฉพาะเน,นการส%งเสริมและสนับสนุนให,คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล,าหาญ ซ่ือสัตย"สุจริตและเสียสละเพ่ือส%วนรวม ถือว%า
เป=นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้นเพ่ือส%งเสริมให,บุคลากร หน%วยงานท่ีมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด,วยความ
ซ่ือสัตย" สุจริต ทําความดีอย%างต%อเนื่องเป=นแบบอย%างแก%ประชาชนในตําบลสวนหม%อน ผู,ท่ีทําคุณประโยชน"หรือเต็ม
ใจเข,าร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนอย%างสมํ่าเสมอ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
จึงจัดกิจกรรมยกย%องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย" สุจริตและการต%อต,านการทุจริตแก%บุคคล หน%วยงาน องค"กร
ดีเด%น ผู,ทําความดี มีความซ่ือสัตย"สุจริตและผู,ทําคุณประโยชน"หรือเข,าร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย%องบุคคลผู,เสียสละและทําคุณประโยชน"ให,กับองค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีควรได,รับการยกย%องชมเชย และเป=นบุคคลตัวอย%างและจัดกิจกรรมรณรงค" เผยแพร% 
ประชาสัมพันธ" ให,ประชาชน หน%วยงาน องค"กรในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีค%านิยม ยกย%อง เชิดชู 
และเห็นคุณค%าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างขวัญและกําลังใจแก%ผู,ทําคุณประโยชน" และมีส%วนร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน 
 3.2 เพ่ือส%งเสริมการสร,างแรงจูงใจให,ประชาชน หน%วยงาน องค"กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตระหนักถึงความซ่ือสัตย"สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน"ส%วนรวม  
 3.3 เพ่ือรณรงค" เผยแพร% ประชาสัมพันธ" ให,ประชาชน หน%วยงาน องค"กรในเขตองค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนมีค%านิยม ยกย%อง เชิดชู และเห็นคุณค%าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 - ประชาชน หน%วยงาน องค"กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 - ผู,ทําคุณประโยชน" และมีส%วนร%วมในกิจกรรมขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร,างมาตรการร%วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ"การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน%วยงาน องค"กรดีเด%น  
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย%องบุคคล หน%วยงาน องค"กรทําความดี เพ่ือให,เป=นแบบอย%าง  
 6.3 จัดกิจกรรมยกย%องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก%บุคคล หน%วยงาน องค"กรดีเด%นท่ีผ%านการ
คัดเลือกและได,คะแนนสูงสุด  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 
 



 
                                                       ๗๕ 
 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ยกย%องและเชิดชูเกียรติแก%บุคคล หน%วยงาน องค"กรดีเด%น ผู,ทําคุณประโยชน"หรือเข,าร%วมในกิจกรรม
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 10.2 ประชาชน หน%วยงาน องค"กรในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีค%านิยม ยกย%อง เชิดชูและ
เห็นคุณค%าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                            ๗๖ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู@มีจิตสาธารณะ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในปWจจุบันสังคมไทยให,ความสําคัญกับการมีส%วนร%วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส%วนร%วม
ตามท่ีบัญญัติไว,ในรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป=นการยกย%องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค"กรท่ีให,การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด,านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป=นประโยชน"แก%ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป=นขวัญกําลังใจให,บุคคลหรือองค"กรมีความมุ%งม่ัน ต้ังใจ ร%วมเป=นแกนนําในการส%งเสริม 
สนับสนุนและอนุรักษ"มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู,ท่ีได,รับการคัดเลือกระดับ
หมู%บ,านเข,ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต"และวันผู,สูงอายุในทุก
ป�งบประมาณ เพ่ือเป=นขวัญกําลังใจ ให,ประชาชนมีความมุ%งม่ัน ช%วยเหลือสังคม และเป=นแบบอย%างต%อบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือยกย%องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให,การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด,านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป=นประโยชน"แก%ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย%างต%อเนื่องให,สังคมได,รับรู,  
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ"และเผยแพร%ผลงานของผู,ท่ีได,รับรางวัลให,เป=นตัวอย%างท่ีดีแก%สาธารณชนต%อไป  
 3.3 เพ่ือเป=นขวัญและกําลังใจให,บุคคล เด็กและเยาวชน ร%วมสนับสนุนและส%งเสริมการดําเนินงานด,าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย%างต%อเนื่องและกว,างขวางยิ่งข้ึน  
 

4. เป�าหมาย  
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อน 
  

5. สถานท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชาสัมพันธ"กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ  
 6.2 ประสานกํานัน ผู,ใหญ%บ,าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู,เข,าร%วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ  
 6.3 จัดทําเอกสารผู,ทําคุณประโยชน"ด,านต%างๆ เพ่ือเสนอผู,บังคับบัญชา ดังนี้  
  - ด,านช%วยเหลือสังคมดีเด%น (ประชาชน)  
  - ด,านถ%ายทอดภูมิปWญญาท,องถ่ินดีเด%น การจักสาน (ประชาชน)  
  - ด,านถ%ายทอดภูมิปWญญาท,องถ่ินดีเด%น เพลงพ้ืนบ,าน (ประชาชน)  
  - ด,านถ%ายทอดภูมิปWญญาท,องถ่ินดีเด%น การสอนดนตรีไทย (ประชาชน)   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ  
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู,บังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
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9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธนรรม องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ผู,ทําคุณประโยชน"ได,รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู,มีจิตสาธารณะ เพ่ือให,เป=นแบบอย%างกับประชาชน 
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 2.4.3 ยกย"องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู@ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป=นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก%พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว%า 25 ป� ต้ังแต%ก%อนวิกฤติการณ"ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได,ทรงเน,นย้ําแนวทางการแก,ไขเพ่ือให,รอดพ,นและสามารถดํารงอยู%ได,อย%างม่ันคงและยั่งยืนภายใต,กระแส
โลกาภิวัฒน"และความเปลี่ยนแปลงต%างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก%อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล,อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม,ผล ไม,ยืนต,น พืชสมุนไพร พืชใช,
สอย ในลักษณะของสวนผสม ต%อมามีการพัฒนาเป=นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน%าย ทําให,ต,องใช,ทรัพยากร
จากภายนอกมากข้ึน ต,นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให,ต,องหันกลับมาทํา
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน%ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได,จึงเป=นอีก
แนวทางหนึ่งท่ีน%าสนใจ เนื่องจากเป=นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป=นการใช,พ้ืนท่ีเล็กๆ ให,เกิด ประโยชน" ปลอดภัย
จากการใช,สารเคมีและสารพิษตกค,าง ทําให,สภาพแวดล,อมของบริเวณบ,านน%าอยู%น%าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช,
บริโภคในครัวเรือนเป=นการลดรายจ%ายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
สามารถขายเป=นการเพ่ิมรายได,ให,แก%ครอบครัวอีกด,วย  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,เห็นความสําคัญของการส%งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่ มจากการดํา เนินชี วิ ตในครั ว เรื อนเป=นลํ า ดับแรก จึ ง ได, ร% วมกับศูนย"บริการและถ% ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสวนหม%อนคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถ
ลดการใช,ทรัพยากรน้ําและต,นทุนในการใช,จ%ายลงได,และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได,อีก
ทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถ%ายทอดความรู,เพ่ือช%วยเหลือเกษตรกรท่ีได,รับผลกระทบจากภัยแล,งให,มีรายได,จาก
กิจกรรมอ่ืนทดแทนอย%างยั่งยืน จึงได,จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และแต%งต้ังให,เป=นวิทยากรประจําศูนย"เรียนรู, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย"สาธิตเกษตรผสมผสาน อีก
ท้ังยังเป=นตัวอย%างให,แก%เกษตรกรได,น,อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู%หัว
รัชกาลท่ี ๙ มาใช,ในการดําเนินชีวิตอีกด,วย  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให,เป=นตัวอย%างและเป=นวิทยากรประจํา
ศูนย"เรียนรู, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย"สาธิตเกษตรผสมผสานถ%ายทอดให,แก%เกษตรกร  
 

4. เป�าหมาย  
 เด็ก เยาวชน และประชาชนผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีตําบลสวนหม%อนจํานวน ๘ คน 
 

๕. สถานท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร,างมาตรการร%วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ"การ
พิจารณาใน การคัดเลือกผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย%องผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให,เป=นแบบอย%าง  
 6.3 จัดกิจกรรมยกย%องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก%ผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผ%าน
การคัดเลือกและได,คะแนนสูงสุด  
 
  
  



 
                                                          ๗๙ 
 
 ๖.๔ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวช้ีวัด 
  -ระดับความสําเร็จของเกษตรกรเข,าร%วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําริตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  -ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ%ายทอดให,ความรู,ของศูนย"เรียนรู,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ศูนย"สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย"เรียนรู,เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป�าหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ี
สนใจขอเข,าศึกษาโครงการฯ จํานวน ๔0 คน  
 ผลลัพธ�  
  -เกษตรกรท่ีสมัครใจเข,าร%วมโครงการผู,ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
  -ศูนย"เรียนรู,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย"สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย"เรียนรู,
เกษตร ผสมผสาน ดําเนินงานอย%างเป=นรูปธรรมและเป=นศูนย"เรียนรู,มีชีวิตของตําบลสวนหม%อนได,  
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได@ทราบหรือรับแจ@งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

 2.5.1 ดําเนินการให@มีข@อตกลงระหว"างบุคลากรในองค�กรได@ปฏิบัติหน@าท่ีราชการด@วยความ ซ่ือสัตย� 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ@านเมืองท่ีดี  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําข@อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐได,กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป=นหลักรวมถึงข,อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน%วยงานของภาครัฐ สาเหตุส%วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปWจจัยทางวัฒนธรรมขององค"กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต%างๆ ท่ีเอ้ือให,เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค"กรท่ีนําไปสู%การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค%านิยมและวัฒนธรรมขององค"กรให,
กลายเป=นสิ่งท่ียอมรับได,ของผู,บริหารและเจ,าหน,าท่ีภายในองค"กร โดยการสร,างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส%วนร%วมในการต%อต,านการทุจริตภายในองค"กรของผู,บริหารและเจ,าหน,าท่ีถึงแม,จะเป=นสิ่งท่ียากต%อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต%เป=นสิ่งสําคัญท่ีหน%วยงานต,องสร,างให,เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู%องค"กรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร%งใสในการดําเนินงานตลอดจนเป=นการสร,างแนวร%วมในการต%อต,านการทุจริตอันจะส%งผลต%อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทํามาตรการ “จัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
ข้ึน เพ่ือเป=นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค"กรท่ีจะนําไปสู%การยกระดับคุณธรรมและความโปร%งใสในการ
ดําเนินงานให,สูงข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,บุคลากรปฏิบัติราชการด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ,านเมืองท่ีดี  
 3.2 เพ่ือให,ทุกส%วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างวัฒนธรรมองค"กรท่ีมีความโปร%งใส มีคุณธรรม 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรในองค"กรปฏิบัติตามเกณฑ"ตัวชี้วัดข,อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําข,อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส%วนราชการระหว%างส%วนราชการกับผู,บริหารท,องถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด,วยความซ่ือสัตย" สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 6.2 รวบรวมรายงานข,อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส%วนราชการเสนอผู,บริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธ"พร,อมแจ,งให,ทุกส%วนราชการถือปฏิบัติ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 
 
 
 



 
                                                           ๘๑ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 มีการจัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๘๒ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข@อตกลงการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว%าการ
ปฏิบัติหน,าท่ีของส%วนราชการต,องใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย%างยิ่งให,คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู,ปฏิบัติงานการมีส%วนร%วมของประชาชนการเป�ดเผยข,อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต%ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว%าด,วย
หลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว,ว%า เพ่ือประโยชน"ในการปฏิบัติ
ราชการให,เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต%อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการ
จัดทําความตกลงเป=นลายลักษณ"อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ัง
มาตรา 45 กําหนดให,ส%วนราชการ จัดให,มีคณะผู,ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส%วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให,บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู,รับบริการ ความคุ,มค%า
ในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ" วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดให,มีการจัดทําข,อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข,อตกลงการปฏิบัติราชการระหว%างนายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับปลัดองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน และหัวหน,าสํานักงานปลัด/ผู,อํานวยการกอง และให,มีการลงนามจัดทําข,อตกลงทุกป� 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การปฏิบัติราชการตามข,อตกลงการปฏิบัติราชการของหน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย เป=นไป
อย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
 3.2 เพ่ือให,หน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย มีความเข,าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการและรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 3.3 เพ่ือใช,เป=นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝrาย ตามข,อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ เป=นประจําทุกป�  
 3.4 เพ่ือให,หน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป=นข,อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีข,อตกลงการปฏิบัติราชการในทุกสํานัก/กอง/ฝrาย  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข,อตกลงการปฏิบัติราชการของหน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝrาย  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ได,ทําข,อตกลงผลงานกับผู,ใต,บังคับบัญชาเป=นลายลักษณ"อักษรอย%าง
ชัดเจน โดยจัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝrาย เพ่ือให,การดําเนินงานตามข,อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล%าวบรรลุเป�าหมายอย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยได,มีการลงนามบันทึกข,อตกลงการปฏิบัติราชการระหว%างนายกองค"การบริหารส%วน
ตําบลกับปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลและปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลกับหัวหน,าหน%วยงานในสังกัด พร,อม
คณะทํางานได,ร%วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต%ละมิติ ดังนี้  
 
 
 



 
                                                     ๘๓ 
  
  1) การบริหารราชการเพ่ือให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชน  
  2) การบริหารราชการเพ่ือให,เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจ  
  3) การบริหารราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจ  
  4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต,องการของประชาชน  
  6) การพัฒนาความรู,และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  1) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝrายต%างๆ และผู,ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข,าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ" 2548  
  2) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให,มีผลการปฏิบัติราชการอย%างเหมาะสม เช%น  
  - ศึกษาข,อมูล และเอกสารหลักฐานต%างๆ เช%น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข,องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป=นต,น  
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผู,กํากับดูแลตัวชี้วัดและผู,จัดเก็บ
ข,อมูล เพ่ือให,การดําเนินการเป=นไปตามเป�าหมายท่ีกําหนดและการมีส%วนร%วมของผู,บริหารของหน%วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล%าว  
  3) รับฟWงความคิดเห็นของหน%วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให,การดําเนินงานบรรลุตามเป�าหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ี กําหนด  
  4) วัดผลลัพธ"ท่ีได,จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค%าเป�าหมาย และเกณฑ"การให,คะแนน  
  5) ประสานงานกับหน%วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน เบ้ืองต,นไม%เป=นไปตามเป�าหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก,ไขให,การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป�าหมายท่ีกําหนดไว,  
 6.๓ การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได@รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับพอใช, ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับปรับปรุง ๑ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จัดทําข,อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข,อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 



 
                                                    ๘๔ 
 
 2.5.2 มีการให@ความร"วมมือกับหน"วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได@ดําเนินการตามอํานาจหน@าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ให@ความร"วมมือกับหน"วยตรวจสอบท่ีได@ดําเนินการตามอํานาจหน@าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได,ดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป=นปWจจัยสําคัญช%วยให,การดําเนินงานตามภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช%วยป�องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงนอกจากจะให,ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., 
จังหวัด, อําเภอ) แล,ว องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนยังให,ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด,วย โดยให,มี
เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบภายในทําหน,าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส%วนราชการ  
 การให,ความร%วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ%นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป� ได,
มอบหมายให, หน%วยงานผู,เบิก/หัวหน,าหน%วยคลัง มีหน,าท่ีให,คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก%เจ,าหน,าท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ%นดิน กรณีได,รับข,อทักท,วงให,หัวหน,าหน%วยงานผู,เบิก/หัวหน,าหน%วยงานคลังปฏิบัติตามข,อ
ทักท,วงโดยเร็ว อย%างช,าไม%เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได,รับแจ,งข,อทักท,วง กรณีท่ีชี้แจงข,อทักท,วงไปยัง สตง.แล,ว แต% 
สตง.ยืนยันว%ายังไม%มีเหตุผลท่ีจะล,างข,อทักท,วงก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให,ผู,ว%าราชการจังหวัดให,เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได,รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการรับเงิน การ
เบิกจ%ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค"กร ปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก,ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548  
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให,งานกฎหมายและคดี ดําเนินการทางวินัย ซ่ึงจะต,อง
มีหน,าท่ีดําเนินการให,เป=นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร%งครัด เท่ียงธรรม ไม%เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร,องเรียน
กล%าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีโดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให,ความร%วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได,ดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีเพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเพ่ือความโปร%งใส ป�องกันการทุจริต 
 

 3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,เป=นมาตรการจัดการกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 3.2 เพ่ือความโปร%งใสและป�องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย จัดทําข,อตกลงการปฏิบัติราชการต%อผู,บริหาร 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย/งาน ให,ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได,ดําเนินการตามอํานาจหน,าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 - ปฏิบัติตามข,อทักท,วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
 

 
 



 
                                                          ๘๕ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายงบประมาณรวมในหมวดค%าตอบแทน ค%าใช,สอย และวัสดุ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีมาตรการจัดการกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  
 10.2 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีความโปร%งใส และป�องกันการทุจริตตามหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๘๖ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให@ความร"วมมือกับหน"วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค�กรอิสระ”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 กลไกการกํากับดูแลองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินตามกฎหมาย ได,ให,อํานาจข,าราชการในหน%วยงาน
กระทรวงมหาดไทย ท้ังผู,ว%าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินดําเนินกิจการ
เป=นไปตามกฎหมายอย%างเคร%งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน,าท่ีท่ีกําหนดไว,ในกฎหมาย  
 กลไกองค"กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช,อํานาจขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ซ่ึงในแง%ของการทุจริตจะ
เก่ียวข,องกับการใช,จ%ายเงินไปโดยชอบด,วยกฎหมายระเบียบข,อบังคับหรือไม% หรือตรวจสอบเพ่ือให,นักการเมือง
ท,องถ่ินและองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินดําเนินกิจการต%างๆ อย%างโปร%งใสและสุจริต ซ่ึงหน%วยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติ (ป.ป.ช.) เป=น
องค"กรท่ีมีหน,าท่ีสําคัญ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,มีมาตรการ “ให,ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน%วยงานภาครัฐและองค"กรอิสระท่ีมีหน,าท่ีตรวจสอบองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินให,มีประสิทธิภาพ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน%วยงานภาครัฐและองค"กรอิสระท่ีมีหน,าท่ีตรวจสอบองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินให,มีประสิทธิภาพ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จากหน%วยงาน
ภาครัฐและองค"กรอิสระเป=นอย%างมีประสิทธิภาพ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ให,ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบท้ังจากผู,กํากับดูแลและองค"กรอิสระ อาทิ  
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ%นดิน  
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป� หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด  
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายงบประมาณรวมในหมวดค%าตอบแทน ค%าใช,สอย และวัสดุ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง/ฝrาย องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,ความร%วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจากหน%วยงานภาครัฐและองค"กรอิสระ 
 
 
 



 
                                                      ๘๗ 
 
 2.5.3 ดําเนินการให@มีเจ@าหน@าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให@เปPนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร@องเรียน
กล"าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส"วนท@องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีโดยมิชอบ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต"งตั้งผู@รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร@องเรียน”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีนโยบายใช,หลักธรรมาภิบาลส%งเสริมให,ภาคประชาชนเข,ามามีส%วน
ร%วมโดยเป�ดโอกาสให,ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร,องเรียน แจ,งเบาะแส เสนอข,อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร,องเรียน
ผ%านช%องทางต%างๆ ได,แก% ระบบอินเตอร"เน็ต ทางโทรศัพท" หรือแจ,งเบาะแสด,วยตนเอง ฉะนั้นเพ่ือให,การดําเนินการ
รับเรื่องร,องเรียนเป=นไปด,วยความเรียบร,อย สามารถแก,ไขความเดือดร,อนของประชาชน ได,อย%างมีประสิทธิภาพ จึง
ได,แต%งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"ประจําองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน รวมถึง
จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,ง
เรื่องร,องเรียนต%างๆ เจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบได,ถือปฏิบัติให,เป=นแนวทางเดียวกัน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือจัดให,มีเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบดําเนินการรับแจ,งเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"ต%างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให,มีมาตรการจัดการในกรณีได,รับทราบหรือรับแจ,งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป=นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล,องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ"เก่ียวข,องอย%างถูกต,อง  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดผู,รับผิดชอบเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 6.2 จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 6.๓ เผยแพร%กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร,องเรียนขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อนให,ผู,รับบริการ ผู,มีส%วนได,เสีย คู%สัญญา ประชาชนท่ัวไป ทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2564)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ใช,จ%ายงบประมาณรวมในหมวดค%าตอบแทน ค%าใช,สอย และวัสดุ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 เจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" ดําเนินการจัดการเรื่องร,องเรียนของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตามคู%มือการปฏิบัติงานเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล,องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ" ท่ีเก่ียวข,องอย%างถูกต,อง 
 
 
 
 



 
                                                             ๘๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร@องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล"าวหา
เจ@าหน@าท่ีขององค�การบริหารส"วนตําบลบว"าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีโดยมิชอบ” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป�องกันและแก,ไขปWญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได,กําหนดให,ทุกส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป�องกันและ
แก,ไขปWญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐ โดยมุ%งเน,นการสร,างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส%งเสริมการมีส%วนร%วมจากทุกภาคส%วนในการตรวจสอบเฝ�าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให,เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได, ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ" จันทร"โอชา นายกรัฐมนตรี ได,แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต%อสภานิติบัญญัติแห%งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได,กําหนดให,มีการบริหารราชการแผ%นดินท่ีมี 
ธรรมาภิบาลและการป�องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป=นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให,การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห%งชาติในการป�องกันและแก,ไขปWญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร,องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล%าวหาเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วน 
ตําบลสวนหม%อนว%าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้เพ่ือให,ประชาชนหรือผู,มีส%วนได,เสียได,ทราบ
ช%องทางการร,องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร,องเรียนและการตอบสนองต%อข,อร,องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข,าราชการและเป=นการสร,างเครือข%ายภาคประชาชนในการช%วยสอดส%องและเฝ�าระวังมิให,
เจ,าหน,าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได,อีกทางหนึ่งด,วย  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างจิตสํานึกให,แก%พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค"การบริหารส%วนตําบล พนักงานจ,างตามภารกิจและลูกจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ยึด
ม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพ่ือให,การตรวจสอบเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป=นไปอย%างรวดเร็ว โปร%งใส 
เป=นธรรม 
  

4. เป�าหมาย  
 “เจ,าหน,าท่ี” หมายถึง พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูองค"การบริหารส%วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องค"การบริหารส%วนตําบล พนักงานจ,างตามภารกิจ และลูกจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ"และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร,องเรียนว%ามีมูลและเข,าองค"ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม%  
 6.2 แต%งต้ังคณะกรรมการสอบข,อเท็จจริง กรณีมีเจ,าหน,าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีโดยมิ
ชอบ  
 6.3 กําหนดช%องทางการร,องเรียน แจ,งเบาะแสข,อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช%อง
ทางการร,องเรียนให,ง%ายสะดวกและวิธีการคุ,มครองผู,ให,ข,อมูล เพ่ือเป=นหลักประกันและสร,างความม่ันใจแก%ผู,ให,ข,อมูล 
ในการให,ข,อมูลท่ีเป=นประโยชน"แก%หน%วยงาน  
 6.4 แจ,งผลการพิจารณาให,ผู,ร,องเรียนทราบผลและความคืบหน,าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  
 
 
 



 
                                                             ๘๙ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด ร,อยละของเรื่องร,องเรียนของเจ,าหน,าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ" ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ�าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ,าหน,าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           ๙๐ 
 
 มิติท่ี 3 การส"งเสริมบทบาทและการมีส"วนร"วมของภาคประชาชน 
  

 3.1 จัดให@มีและเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารในช"องทางท่ีเปPนการอํานวยความสะดวกแก"ประชาชนได@มีส"วน
ร"วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน@าท่ีขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ินได@ทุกข้ันตอน  
 

 3.1.1 จัดให@มีศูนย�ข@อมูลข"าวสารตามกฎหมายว"าด@วยข@อมูลข"าวสารของทางราชการ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย�ข@อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อนให@มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา 9 แห%งพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให,หน%วยงานของรัฐต,อง
จัดให,มีข,อมูลข%าวสารของราชการอย%างน,อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว,ให,ประชาชนเข,าตรวจดูได, ณ ท่ีทําการของ
หน%วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข,อมูลข%าวสารและให,บริการว%า “ศูนย"ข,อมูลข%าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ"ให,ประชาชนมีโอกาสอย%างกว,างขวางในการได,รับข%าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต%างๆ ของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินการดังกล%าวเป=นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึง
ได,ให,มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข,าตรวจดูข,อมูลข%าวสารซ่ึงได,รวบรวมไว, โดยจัดเป=นศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,บริการ ณ ศูนย"บริการร%วมองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนโดยมีงานธุรการ 
สํานักงานปลัด เป=นผู,รับผิดชอบข,อมูลข%าวสารต%างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข,าตรวจดูได, เพ่ือประชาชนจะได,สามารถ
รับรู,สิทธิและหน,าท่ีของตนอย%างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช,สิทธิทางการเมืองได,โดยถูกต,องตรงกับความ
เป=นจริง ในการรักษาประโยชน"ของตนต%อไป  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารอันเป=นประโยชน"แก%ประชาชนอย%างครบถ,วน ถูกต,องและไม%บิดเบือน
ข,อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช%องทางให,ประชาชนได,มีส%วนร%วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน 
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน 1 แห%ง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารและจัดสถานท่ีให,ประชาชนเข,าตรวจดูข,อมูล  
 6.2 มีการแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบเป=นปWจจุบัน  
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป=นไปตามหลักเกณฑ"วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข,อบังคับท่ีกําหนดให,องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินต,องเผยแพร%ให,ประชาชนทราบและตรวจสอบได, ข,อมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด  
 6.4 มีการจัดประชุมให,ความรู,แก%บุคลากรขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการให,ความรู,แก%ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 
 
 



 
                                                              ๙๑ 
 
 6.6 มีบริการอินเตอร"เน็ตสําหรับให,บริการประชาชนท่ัวไป  
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู,มารับบริการและสรุปผลเสนอผู,บริหาร  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนศูนย"ข,อมูลข%าวสารขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๙๒ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย�ข@อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบลองค�การ
บริหารส"วนตําบลสวนหม"อน” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห%งพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว,ว%า
ภายใต,บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน%วยงานของรัฐต,องจัดให,มีข,อมูลข%าวสารของราชการอย%างน,อย
ดังต%อไปนี้ไว,ให,ประชาชนเข,าตรวจดูได, ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและเพ่ือให,เป=นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปร%งใส การมีส%วนร%วมสามารถ
ตรวจสอบได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือให,เป=นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ว%าด,วยข,อมูลข%าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เรื่องค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและ
การรับรองสําเนาข,อมูลข%าวสารของศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  
 2. เพ่ือให,บริการข,อมูลข%าวสารของราชการไว,ให,ประชาชนเข,าตรวจดู ศึกษา ค,นคว,า ตลอดจนเผยแพร% 
จําหน%าย จ%ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน,าท่ีให,เป=นไปตามระเบียบนี้  
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให,กับประชาชนในการจัดระบบข,อมูลข%าวสาร ดังนี้  
  3.1 ข,อมูลข%าวสารท่ีลงพิมพ"ในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 ข,อมูลข%าวสารท่ีต,องจัดไว,ให,ประชาชนตรวจดูได,  
  3.3 ข,อมูลข%าวสารอ่ืน  
  3.4 ข,อมูลข%าวสารส%วนบุคคล  
 

4. เป�าหมาย  
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารของราชการ จํานวน 1 แห%ง  
 2. ระเบียบองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนว%าด,วยข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.25๖๑ จํานวน 1 
ชุด  
 3. ประกาศองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เรื่องค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ข,อมูลข%าวสารของ ศูนย"ข,อมูลข%าวสารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน 1 ฉบับ  
 4. แบบคําร,องขอตรวจดูข,อมูลข%าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินงาน  
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารของราชการ  
 6.2 เม่ืออนุมัติแล,ว แจ,งเวียนทราบภายในทุกส%วนราชการ  
 6.3 จัดทําร%างระเบียบฯว%าด,วยข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.25๖๑เสนอต%อผู,บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.4 จัดทําร%างประกาศฯ เรื่องค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข,อมูลข%าวสารเสนอต%อ
ผู,บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.5 จัดทําร%างแบบคําร,องขอตรวจดูข,อมูลข%าวสาร เสนอต%อผู,บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต�ะ ตู,เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 



 
                                                          ๙๓ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. มีการจัดต้ังศูนย"ข,อมูลข%าวสารของราชการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ณ สํานักงานองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 2. มีการจัดระบบข,อมูลข%าวสารท่ีครบถ,วน ไว,สําหรับอํานวยความสะดวกให,กับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข,อมูลข%าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๙๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให@ความรู@ตาม พ.ร.บ. ข@อมูลข"าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 คุณธรรม จริยธรรมเป=นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน%วยงานภาครัฐทุกแห%งพึงปฏิบัติเพ่ือให,เกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและส%งเสริมองค"กรให,มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปร%งใสการทํางานท่ีจําเป=นต,องมีใน
ทุกหน%วยงาน โดยเฉพาะหน%วยงานภาครัฐโดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช%วยให,เกิดความโปร%งใสในการทํางานคือการ
เป�ดเผยข,อมูลข%าวสารตามท่ีรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการ
รับรู,หรือรับทราบข,อมูลข%าวสารของราชการว%า “บุคคลย%อมมีสิทธิได,รับทราบข,อมูลหรือข%าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน%วยราชการ หน%วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส%วนท,องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติ
ข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได,ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ
ว%าในระบอบประชาธิปไตย การให,ประชาชนมีโอกาสกว,างขวางในการ ได,รับข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ต%างๆ ของรัฐเป=นสิ่งจําเป=น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช, สิทธิทางการเมืองได,โดยถูกต,อง
มากยิ่งข้ึน  
 การเป�ดเผยข,อมูลข%าวสารขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,ประชาชนรับรู,อย%างถูกต,อง รวดเร็ว
จากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป=นสิ่งท่ีจําเป=นอย%างยิ่งซ่ึงสอดคล,องกับแผนการดําเนินงานขององค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร,างให,องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความโปร%งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได,
จัดกิจกรรมเสริมสร,างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร%งใสสู%องค"กรเพ่ือให,บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนและตัวแทนชุมชนได,รับรู,สิทธิในการเข,าถึงข,อมูลข%าวสารของราชการและเรียนรู,เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร%งใสและเม่ือเกิดความเข,าใจแล,วจะสามารถขยายผลบอกต%อไปยังผู,ใกล,ชิด สร,างเครือข%ายความร%วมมือ
ระหว%างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับภาคประชาชนให,มีความเข,มแข็งยิ่งข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,ผู,เข,าร%วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร%งใสในการ
ทํางานและมีความรู,เก่ียวกับสิทธิในการเข,าถึงข,อมูลข%าวสารตามพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
     ผู,เข,าร%วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความต,องการอบรม  
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู,  
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 
 
 



 
                                                            ๙๕ 
 

 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ความพึงพอใจของผู,เข,าร%วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         ๙๖ 
 
 3.1.2 มีการเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปPนไปตามหลักเกณฑ� วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข@อบังคับ ท่ีกําหนดให@องค�กรปกครองส"วนท@องถ่ินต@องเผยแพร"ให@ประชาชนทราบและตรวจสอบได@  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร"ข@อมูลข"าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให,หน%วยงาน
ของรัฐจะต,องจัดให,มีการเผยแพร%ข,อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน%วยงาน เช%น โครงสร,างและการจัดองค"กรอํานาจหน,าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทํามาตรการ “เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึนเพ่ือให,ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ีและเข,าถึงข,อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ง%ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,มีการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญและเข,าถึงง%าย  
 3.2 เพ่ือให,มีการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารท่ีหลากหลาย  
 3.3 เพ่ือให,ประชาชนหรือผู,รับบริการสามารถเข,าถึงข,อมูลข%าวสารได,สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีข,อมูลประเภทต%างๆ เผยแพร%ต%อประชาชนในพ้ืนท่ีและเข,าถึงได,โดยสะดวกมากกว%า 10 ประเภทข้ึนไป  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีข,อมูลข%าวสารประเภทต%างๆ เผยแพร%ให,ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได,แก%  
 - แผนพัฒนาท,องถ่ิน  
 - งบประมาณรายจ%ายประจําป�  
 - แผนการดําเนินงาน  
 - แผนอัตรากําลัง  
 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ,าง  
 - ข,อมูลรายรับและรายจ%าย  
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะผู,บริหารท,องถ่ิน  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป�  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 
 



 
                                                      ๙๗ 
 

 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนข,อมูลข%าวสารท่ีได,รับการเผยแพร% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๙๘ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร"ข@อมูลข"าวสารด@านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส"วนตําบลและการรับเรื่องร@องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานราชการในปWจจุบัน ภาคประชาชนได,เข,ามามีส%วนร%วมและมีบทบาทอย%างมากในการ
บริหารงานของราชการส%วนท,องถ่ินในด,านต%างๆ การบริหารงานราชการส%วนท,องถ่ินต,องสามารถตรวจสอบได,ต,องมี
ความโปร%งใสต,องให,ประชาชนได,รับทราบข,อมูลข%าวสารในการดําเนินกิจกรรมต%างๆ เพ่ือเป=นการป�องกันมิให,เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให,เกิดประโยชน"สูงสุดแก%ภาครัฐและภาคประชาชน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารในการปฏิบัติงานให,ประชาชนได,รับรู, เพ่ือประชาสัมพันธ"การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส%งเสริมบทบาทการมีส%วนร%วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร,างและพัฒนาเครือข%ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให,มีความ
เข,มแข็งเพ่ือให,มีระบบและกลไกในการป�องกันและตรวจสอบมิให,เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน,าท่ีโดยมิชอบใน
ภาครัฐ  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนภายในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 เผยแพร%ข,อมูลข%าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ%ายเงินประจําป� และการจัดซ้ือจัดจ,าง จัดหา
พัสดุต%างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ"เก่ียวกับการชําระภาษีท,องถ่ิน และการรับเรื่องร,องเรียนทางด,านการเงินการ
คลัง ผ%านทางเว็บไซต"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและป�ดประกาศข,อมูลดังกล%าวท่ีบอร"ดประชาสัมพันธ"
ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ประชาชนได,รับรู,ข,อมูลข%าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได,ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทําให,ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร%งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                          ๙๙ 
 
 3.1.3 มีการปbดประกาศ เผยแพร"ข@อมูลข"าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปPนประโยชน�กับการมี
ส"วนร"วมตรวจสอบของประชาชน  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให@มีช"องทางท่ีประชาชนเข@าถึงข@อมูลข"าวสารขององค�การบริหารส"วนตําบล”  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยพระราชบัญญัติข,อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให,หน%วยงาน
ของรัฐจะต,องจัดให,มีการเผยแพร%ข,อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน%วยงาน เช%น โครงสร,างและการจัดองค"กร อํานาจหน,าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร%ข,อมูลท่ี
สําคัญๆ ของหน%วยงานผ%านทางช%องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให,การเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารครอบคลุมทุกกลุ%มเป�าหมาย 
ได,แก% หน%วยประชาสัมพันธ" เว็บไซต"ของหน%วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท"เฉพาะ การ
เผยแพร%ข,อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ"ต%างๆ ท้ังนี้ เพ่ือให,ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน,าท่ี
และเข,าถึงข,อมูลตามภารกิจหลักขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ง%ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,มีช%องทางการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารของหน%วยงานท่ีหลากหลาย  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนหรือผู,รับบริการสามารถเข,าถึงข,อมูลข%าวสารได,สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 3.3 เพ่ือให,มีช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียนท่ีเข,าถึงประชาชนได,ง%าย  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ช%องทางในการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารของหน%วยงาน จํานวนไม%น,อยกว%า 4 ช%องทาง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดให,มีและเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารในช%องทางท่ีเป=นการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน ได,แก%  
 - บอร"ดหน,าสํานักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข%าว/รถกระจายเสียง/หน%วยประชาสัมพันธ"เคลื่อนท่ี  
 - ศูนย"ข,อมูลข%าวสารขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน มีเจ,าหน,าท่ีให,บริการและให,ประชาชนสืบค,นได,เอง  
 - จัดส%งเอกสารเผยแพร%รายงานประจําป�   
 - ประกาศผ%านเว็บไซต"/เว็บบอร"ด/เฟสบุ�ค ท่ีมีข,อมูลผลการดําเนินงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 จํานวนช%องทางในการเผยแพร%ข,อมูลข%าวสารของหน%วยงาน 
 
 
 



 
                                                         ๑๐๐ 
 
 3.2 การรับฟVงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร@องเรียน/ร@องทุกข�ของประชาชน 
  

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟVงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน@าท่ีของ 
องค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต"อความเปPนอยู" และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท@องถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ินมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร%วมกันของทุกภาคส%วนท่ีเก่ียวข,องในการส%งเสริมสนับสนุนให,ทุกหมู%บ,าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให,หน%วยงานภาครัฐ องค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ิน นําแผนชุมชนสู%การปฏิบัติซ่ึงเป=นกลไกสําคัญในการส%งเสริมการมีส%วนร%วมในการพัฒนาชุมชนและท,องถ่ิน
ของประชาชน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม%บทชุมชน 
ประจําป� เพ่ือนํามาบรรจุไว,ในแผนพัฒนาสี่ป�ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน รวมถึงการนําเข,าบรรจุไว,ใน
ร%างข,อบัญญัติงบประมาณขององค"การบริหารส%วนตําบลในป�ถัดไปสํานักงานปลัดจึงได,จัดให,มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม%บทชุมชนประจําป�ข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐานท่ีเป=นมาตรฐานสามารถนําไปใช,ประโยชน"ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท,องถ่ิน  
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก,ไขปWญหาของผู,นําชุมชน  
 3.3 เพ่ือให,ได,แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว,ในแผนพัฒนาสี่ป�ขององค"การบริหารส%วนตําบล 
 3.4 เพ่ือรับทราบปWญหาและความต,องการท่ีแท,จริงของประชาชน  
 3.5 เพ่ือฝvกให,ประชาชนได,ร%วมกระบวนการ ร%วมคิด ร%วมทํา ร%วมแก,ปWญหาและส%งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส%วนร%วม  
 3.6 เพ่ือให,ประชาชนมีส%วนร%วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให,มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๘ หมู%บ,าน/ชุมชน ในเขตองค"การ
บริหารส%วนตําบลสําหรับให,ประชาชนได,แสดงความคิดเห็นให,ได,มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว,ใน
แผนพัฒนาสี่ป�ขององค"การบริหารส%วนตําบล 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู,จัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐาน  
 6.3 ประสานวิทยากร และหน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข,าใจ  
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บข,อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข,อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข,อมูล  
 6.6 จัดประชุมผู,นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
 
 



                         
                                                           ๑๐๑ 
 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร%างแผนชุมชน  
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส%งให,หน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 6.9 ประเมินผลและรายงานผลให,ผู,บริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระหว%างเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกป� 
  

8. งบประมาณดําเนินการ 
    ป�ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบล 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. มีข,อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได,มาตรฐานสําหรับใช,ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท,องถ่ิน  
 2. ได,รับทราบปWญหาและความต,องการท่ีแท,จริงของประชาชนในแต%ละชุมชน  
 3. ได,แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว,ในแผนพัฒนาสี่ป�องค"การบริหารส%วนตําบล  
 4. ประชาชนได,แสดงความคิดเห็นและร%วมกันแก,ไขปWญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนได,เข,ามามีส%วนร%วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนได,มีส%วนร%วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค"กรปกครอง
ส%วนท,องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    ๑๐๒ 
 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนย�รับเรื่องราวร@องเรียน/ร@องทุกข� องค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลเป=นหน%วยงานภาครัฐท่ีเน,นการให,บริการประชาชนและมีเป�าหมายให,มีการ
บริการประชาชนในด,านต%างๆ ท่ีอยู%ในอํานาจหน,าท่ีด,วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน"ต%อประชาชน
ผู,รับบริการโดยตรง โดยถือว%าประชาชนเป=นศูนย"กลางท่ีจะได,รับการบริการอย%างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป=นสําคัญ  
 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินงานด,านบริการเป=นไปอย%างต%อเนื่องและเป=นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต,องการของประชาชน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงมีการจัดต้ังศูนย"รับเรื่องราว
ร,องเรียน/ร,องทุกข" เพ่ือไว,สําหรับรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"จากประชาชนท่ีได,รับความเดือดร,อนต%างๆ 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือรับทราบปWญหาความเดือดร,อนของประชาชนในพ้ืนท่ีและจะได,แก,ไขปWญหาได,อย%างถูกต,องหรือ
นํามาเป=นข,อมูลในการทําแผนงานโครงการแก,ไขปWญหาต%อไป  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก%ประชาชนท่ีมาติดต%อราชการท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างความสัมพันธ"อันดีระหว%างบุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับ
ประชาชน 
 

4. เป�าหมาย  
 ให,บริการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได,รับความเดือดร,อนรําคาญหรือผู,มีส%วนได,เสีย
ท่ีเก่ียวข,อง โดยการปฏิบัติราชการต,องสามารถให,บริการได,อย%างมีคุณภาพสามารถดําเนินการแล,วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร,างความเชื่อม่ันไว,วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต,องการของประชาชน
ผู,รับบริการและผู,มีส%วนได,ส%วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต%างกันได,อย%างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก,ไขหรือบรรเทาปWญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได,  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 ๖.2 เผยแพร%ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบช%องทางในการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 ๖.3 นําเรื่องเสนอคณะผู,บริหารพิจารณาสั่งการเจ,าหน,าท่ีผู,เก่ียวข,องเพ่ือแก,ไขปWญหาตามความจําเป=นและ
เร%งด%วน  
 ๖.4 แจ,งผลการปฏิบัติงานให,ผู,ร,องทราบ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๐๓ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" ประจําเดือน ทําให,เห็นว%าประชาชนได,มีส%วนร%วมในการ 
สอดส%องดูแลสังคมและการอยู%ร%วมกันแสดงให,เห็นถึงการเป�ดโอกาสให,ประชาชนมีส%วนร%วมในการดําเนินงานของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 ๑๐.2  สามารถดําเนินการแก,ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 ๑๐.3 แจ,งผลการดําเนินการให,ผู,ร,องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
                                                          ๑๐๔ 
 
 3.2.2 มีช"องทางให@ประชาชนในท@องถ่ินสามารถร@องเรียน/ร@องทุกข�ได@โดยสะดวก  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องร@องเรียน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ศูนย"รับเรื่องราวร,องเรียน/ร,องทุกข"องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นหน%วยให,บริการแก%ประชาชน
สามารถตอบสนองความต,องการของประชาชนท้ังในทุกด,าน เพ่ือมุ%งเน,นให,ประชาชนได,รับบริการท่ีมีมาตรฐานอย%าง
เท%าเทียมกันท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป=นกลไกหนึ่งใน
การนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให,ดียิ่งข้ึน รวมท้ังเป=นช%องทางท่ีเป�ดให,ประชาชนได,มีส%วนร%วม และได,รับบริการท่ีมี
ความเท%าเทียมและโปร%งใส  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" หรือรับความคิดเห็น ข,อเสนอแนะจากประชาชน  
 3.2 เพ่ือให,ประชาชนได,ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีช%องทางและปรับปรุงกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียนจากประชาชน ได,แก%  
 - กล%องรับความคิดเห็นติดต้ังไว, ณ บริเวณหน,าอาคารท่ีทําการ  
 - ผ%านเว็บไซต"องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ประชาชนได,รับทราบข้ันตอนกระบวนการและแสดงความคิดเห็นผ%านช%องทางในการรับเรื่องร,องเรียน/ร,อง
ทุกข" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๐๕ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อนเคล่ือนท่ี  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นหน%วยงานภาครัฐท่ีเน,นการให,บริการประชาชน และมีเป�าหมายให,
มีการบริการประชาชนในด,านต%างๆ ท่ีอยู%ในอํานาจหน,าท่ีด,วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน"ต%อ
ประชาชนผู,รับบริการโดยตรง โดยถือว%าประชาชนเป=นศูนย"กลางท่ีจะได,รับการบริการอย%างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป=นสําคัญ  
 ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินงานด,านบริการประชาชนเป=นไปอย%างต%อเนื่องและเป=นการให,บริการในเชิงรุก จึงได,
จัดทํา โครงการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความต,องการของประชาชนตามครัวเรือน
ว%าต,องการให,องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนดําเนินการให,บริการ ในด,านใดบ,าง และให,บริการงานด,านต%างๆ 
ซ่ึงอยู%ในอํานาจหน,าท่ี เน,นให,บริการฟรีแก%ประชาชนหรือหากจําเป=นต,องคิดว%าบริการก็ให,คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให,
ประชาชนเดือดร,อนน,อยท่ีสุด ร%วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาตําบล 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก%ประชาชนโดยไม%ต,องเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีทําการองค"การบริหารส%วน
ตําบล ซ่ึงอาจเสียค%าใช,จ%ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  
 3.2 เพ่ือรับทราบปWญหาความเดือดร,อนของประชาชนในพ้ืนท่ีและจะได,แก,ไขปWญหาได,อย%างถูกต,องหรือ
นํามาเป=นข,อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก,ไขปWญหาต%อไป  
 3.3 เพ่ือเสริมสร,างความสัมพันธ"อันดีระหว%างบุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

4. เป�าหมาย/ผลลัพธ�  
 นําบริการในหน,าท่ีของทุกส%วนงานขององค"การบริหารส%วนตําบลออกไปให,บริการแก%ประชาชนหมุนเวียน
หมู%บ,านต%างๆ ในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลร%วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาตําบล 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ทุกหมู%บ,านในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําร%างโครงการเสนอคณะผู,บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให,บรรลุผลตามเป�าหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝrาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน,าท่ีท่ีจะนําไปให,บริการแก%ประชาชน  
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให,บริการเคลื่อนท่ี  
 5. ประสานงานกับทุกส%วนการงาน  
 6. ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบล%วงหน,าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ"เคลื่อนท่ี  
 7. นํากิจกรรมงานในหน,าท่ีออกบริการประชาชน  
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
           ไม%ใช,งบประมาณ 
 
 
 
 



 
                                                         ๑๐๖ 
 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกหมู%บ,านท่ีอยู%ในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ซ่ึงได,เข,าร%วม
โครงการฯ ได,รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัดพร,อมท้ังได,รับทราบนโยบายต%างๆ องค"การบริหารส%วนตําบลสวน
หม%อนอย%างท่ัวถึง  
 10.2 ประชาชน มีโอกาสได,แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ,าหน,าท่ีขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ร%วมรับฟWงท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและความต,องการด,านสาธารณูปโภค
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๑๐๗ 
 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ@งเปPนลายลักษณ�อักษรให@ประชาชนผู@ร@องเรียน/ร@องทุกข� ได@ทราบถึงการได@รับ
เรื่อง ระยะเวลาและผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร@องเรียน/ร@องทุกข�  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข@อเท็จจริงให@ผู@ร@องเรียน/ร@องทุกข�รับทราบ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การแต%งต้ังเจ,าหน,าท่ีในการรับเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข" เป=นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน,าท่ีราชการทุกครั้ง
จะต,องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช,อํานาจ โดยการเป�ดโอกาสให,ทุกภาคส%วนได,รับทราบข,อเท็จจริง ข,อ
กฎหมายท่ีถูกต,อง และต,องเป=นธรรมกับทุกฝrาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร,องเรียน/ร,องทุกข"เสร็จแล,วให,
แจ,งผู,ร,องรับทราบโดยเร็วไม%เกิน 15 วัน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข,องอย%างเคร%งครัดลดปWญหาการทุจริต  
 3.2 เพ่ือให,เกิดการปฏิบัติหน,าท่ีราชการอย%างถูกต,องโดยการนําข,อเสนอแนะจากหน%วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให,ผู,ร,องได,รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"และส%งเสริมภาคประชาชน
ร%วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
 

4. เป�าหมายการดําเนินการ  
 ผู,ร,องเรียน/ร,องทุกข"ทุกราย  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินการ  
 ตรวจสอบข,อเท็จจริงแล,วเสร็จแจ,งผู,ร,องโดยเร็วไม%เกิน 15 วันทําการ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กองขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 การปฏิบัติหน,าท่ีราชการถูกต,องตามระเบียบ กฎหมาย เป=นธรรมกับทุกฝrาย  
 10.2 ใช,เป=นแนวทางปฏิบัติงานด,านการร,องเรียน/ร,องทุกข" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๐๘ 
 
 3.3 การส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส"วนท@องถ่ิน  
 

 3.3.1 ดําเนินการให@ประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต"งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค�การบริหารส"วนตําบลสวน
หม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด,วยการจัดทําแผนพัฒนาองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค"กรจัดทําแผนพัฒนา ข,อ 7 (2) และข,อ 9 กําหนดให,มีองค"กรและโครงสร,างขององค"กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  
 ดังนั้น เพ่ือให,องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในฐานะองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินรูปแบบองค"การ
บริหารส%วนตําบล มีองค"กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด,วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงแต%งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือส%งเสริมให,บุคลากรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส%วนได,มี
ส%วนร%วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร%างแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ป�ให,สอดคล,องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมและคณะกรรมการพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน กําหนดด,วย
ความถูกต,อง โปร%งใส และสุจริต  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน       คน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
  จัดประชุมประชาชนเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานวิเคราะห"นโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือเป=นองค"กรในการ
ยกร%างหรือจัดทําร%างแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาและร%างแผนพัฒนาสี่ป� เพ่ือใช,เป=นแผนพัฒนาตามความต,องการของ
ประชาคมและหมู%บ,านในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนด,วยความถูกต,อง โปร%งใส สุจริต และให,
ความสําคัญในการต%อต,านการทุจริต 
 
 
 
 



 
                                                          ๑๐๙ 
 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู"บ@านและประชาคมตําบลประจําป8 
  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 กฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับการกระจายอํานาจขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เป=นกฎหมายท่ีค%อนข,างใหม%
และมีจํานวนหลายฉบับด,วยกัน ทําให,ประชาชนยังไม%อาจได,รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการ
มีส%วนร%วมของประชาชนต%อการกระจายอํานาจ องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,จัดทําโครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีประชุมประชาคมหมู%บ,านและประชาคมตําบลประจําป�ข้ึน เพ่ือให,ประชาชนมีความรู,ความเข,าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส%วนร%วมของประชาชนต%อการพัฒนาท,องถ่ินตนเอง 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,การบริหารจัดการเป=นไปตามหลักการมีส%วนร%วมของประชาชน โปร%งใส และตรวจสอบได,เพ่ือ
เผยแพร%ความรู, ให,กับประชาชนถึงการมีส%วนร%วมในการบริหารงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เพ่ือรับฟWงความ
คิดเห็น ข,อเสนอแนะในการพัฒนาท,องถ่ินและรายงานผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณอีกทางหนึ่งด,วย 
  

4. เป�าหมาย  
 ผู,นําองค"กรประชาชน เช%น กํานัน ผู,ใหญ%บ,าน ผู,ช%วยผู,ใหญ%บ,าน สารวัตรกํานัน ผู,นําชุมชนแพทย"ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบล กลุ%มอาชีพต%างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
จํานวนไม%น,อยกว%า 600 คน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดทําร%างโครงการเสนอคณะผู,บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให,บรรลุผลตามเป�าหมาย   
 ๖.๓ กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกประชาคม  
 ๖.๔ ประสานงานกับทุกส%วนงาน  
 ๖.๕ ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนทราบล%วงหน,าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ"เคลื่อนท่ี   
 ๖.๖ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
  

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
  

๘. งบประมาณ  
 ป�ละ  ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ผู,เข,าร%วมประชุมประชาคมสามารถเข,าใจการบริหารงานแบบการมีส%วนร%วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป=นการสร,างทัศนคติท่ีดีระหว%างประชาชนและหน%วยการบริหารราชการส%วนท,องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๑๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : การส"งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาและสร,างการเรียนรู, เพ่ือมุ%งเน,นยกระดับการมีส%วนร%วมของประชาชนในการพัฒนาท,องถ่ินเป=น
สําคัญ จึงควรให,คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว%าเป=นประชาชนกลุ%มหนึ่งในชุมชน สร,างแผนชุมชนข้ึนมาด,วยตนเอง ดัง
ความหมายของ แผนแม%บทชมชุนท่ีว%า “แผนชุมชนเป=นการทํางานเพ่ือต,องการให,ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร,างภูมิคุ,มกัน ป�องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข,าไปทําให,ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมด้ังเดิมและวิ่งตามกระแสเงินทําให,ชุมชนได,รับการเรียนรู, รู,จักชุมชนของตนเองสามารถค,นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก,ไขปWญหาในอนาคตได,และการประสานกับหน%วยงานทุกภาค
ส%วน เพ่ือให,เกิดความร%วมมือเป=นพลังสําคัญในการแก,ไขปWญหาท่ีตอบสนองความต,องการของชุมชน ในปWจจุบันและ
ป�องกันปWญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,คนในชุมชนได,แลกเปลี่ยนเรียนรู,ร%วมกันได,เห็นข,อเด%น ข,อดี โอกาสและข,อจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย%างมีเป�าหมายมีช%องทางในการแก,ไขปWญหาของชุมชนได,อย%างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต,องการของชุมชนได,คิดเป=นและกล,าท่ีจะตัดสินใจด,วยตนเองได,  
 

4. เป�าหมาย  
 ทุกหมู%บ,านในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 ประชุมผู,บริหาร กํานันผู,ใหญ%บ,าน เจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
 ๖.2 ประชาสัมพันธ"โครงการพร,อมให,ความรู,แก%ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช,หอกระจายข%าวและเสียงตาม
สายในหมู%บ,าน  
 ๖.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู%บ,านตามกําหนดการ  
 ๖.4 ส%งแผนชุมชนให,หน%วยงานท่ีเก่ียวข,อง  
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู%ได,อย%าง
เหมาะสมสอดคล,องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได,รับผลประโยชน"ร%วมกันอย%างท่ัวถึงและเท%าเทียม ความร%วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก%อให,เกิดทัศนคติท่ีดีเอ้ืออาทรต%อกันได, รวมท้ังปลูกฝWงทัศนคติ ค%านิยมท่ีดีให,กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร%วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท,องถ่ินของตนเองได, 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๑๑ 
 
 3.3.2 ดําเนินการให@ประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดหาพัสดุ 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต"งตั้งตัวแทนประชาคมเข@าร"วมเปPนคณะกรรมการตรวจรับงานจ@าง 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการตามข,อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป�ในด,าน
การจัดซ้ือจัดจ,าง ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินในรอบป�งบประมาณและส%งเสริมให,ภาคประชาชน (ประชาคม) ให,
มีส%วนร%วมอย%างแข็งขันกับมาตรการการป�องกันการทุจริตในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือเป=นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ%านการประชาคม) ในการมีส%วนร%วมและตรวจสอบการดําเนินการ
ด,านต%าง ๆขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน อย%างเข,มแข็งเป=นการสนับสนุนมาตรการการป�องกันการทุจริต
ใน องค"การบริหารส%วนตําบลนั่นคือได,ทําหน,าท่ีอย%างถูกต,อง  
 

4. เป�าหมาย  
 ตัวแทนประชาคมหมู%บ,านท้ัง ๑๔ หมู%บ,าน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

๖. วิธีการดําเนินการ  
 5.1 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือให,ประชาคมเลือกกันเองเพ่ือแต%งต้ังเป=นคณะกรรมการตามระเบียบฯ ว%าด,วย
การพัสดุ เช%น เป=นกรรมการเป�ดซองสอบราคา เป=นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป=นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เป=นกรรมการตรวจการจ,าง ฯลฯ  
 5.2 มีการฝvกอบรมตัวแทนประชาคมให,มีความรู,ความเข,าใจเรื่องระเบียบฯว%าด,วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู,ทํา
ความเข,าใจ ระเบียบต%างๆ จะได,ปฏิบัติได,อย%างถูกต,อง  
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ดําเนินการทุกป�งบประมาณ  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

๙. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดและกองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ๑๐.1 ภาคประชาชนมีส%วนร%วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อน  
 ๑๐.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน,าท่ีและบทบาทในการมีส%วนร%วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน%วยงานท,องถ่ินของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   ๑๑๒ 
 
 3.3.3 ดําเนินการให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด,วยกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ินกําหนดให,องค"การบริหารส%วนตําบลในฐานะองค"กรปกครองส%วน
ท,องถ่ินต,องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป=นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลว%าสัมฤทธิ์ผลตามเป�าหมาย หรือไม% ตลอดจนเป=นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค"การบริหารส%วนตําบลเพ่ือนําผลท่ีได,จากการประเมินมาใช,ในการปรับปรุง แก,ไข ส%งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจต%างๆ ต%อไป  
 เพ่ือให,การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีการขับเคลื่อนอย%างเป=น
รูปธรรม ซ่ึงจะส%งเสริมให,มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต,องการของประชาชน เพ่ือประโยชน"สุขของประชาชนโดยใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมือง
ท่ีดี และให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป�ดเผย
ข,อมูลข%าวสาร โดยให,เป=นไปตามหลักเกณฑ"และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได,อย%างถูกต,องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือให,เกิดกระบวนการมีส%วนร%วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค"การ
บริหารส%วนตําบลและเป=นการเฝ�าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให,เป=นไปตามนโยบายของผู,บริหารท,องถ่ินองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 คณะทํางานและเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประสานกับส%วนราชการและหน%วยงานท่ีเก่ียวข,องเพ่ือรวบรวมข,อมูล  
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ"การดําเนินโครงการ  
 6.4 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ,าหน,าท่ีผู,รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
 6.7 การดําเนินโครงการให,เป=นไปตามแผนการดําเนินงาน  
 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน%วยงานต%างๆ พร,อมตัวชี้วัด  
 6.9 การติดตามและประเมินผล  
 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล,วรายงานให,ผู,บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก,ไขต%อไป  
 
 
 
 
 



 
                                                          ๑๑๓ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กองขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ผลการปฏิบัติราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป�ท่ีผ%านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๑๔ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหาร
กิจการบ@านเมืองท่ีดีขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ซ่ึงสอดคล,องกับหมวด 
5 และ หมวด 7 แห%งพระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 1. การบริหารราชการเพ่ือให,เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ  
 2. การบริหารราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ  
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน  
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,เกิดความโปร%งใส 
ตรวจสอบได, เสริมสร,างบทบาทของประชาชน เข,ามามีส%วนร%วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู%บ,านและเพ่ือให,
สอดคล,องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ซ่ึงสอดคล,องกับหมวด 
5 และหมวด 7 แห%งพระราชกฤษฎีกา ว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค"การบริหารส%วนตําบลให,เกิดความโปร%งใสตรวจสอบได, 
เสริมสร,างบทบาทของประชาชน  
 2. เพ่ือเป�ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

4. เป�าหมาย  
 ผู,แทนชุมชน ผู,แทนสภาท,องถ่ิน ผู,ทรงคุณวุฒิ ผู,แทนพนักงานส%วนตําบล  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการโครงการ  
 6.1 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการ  
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนตามหลักเกณฑ"และวิธีการ
บริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี  
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให,ผู,บริหารทราบตามหลักเกณฑ"ฯ กําหนด  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัด องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 การบริหารงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,เกิดความโปร%งใส ตรวจสอบได,และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
 
 
 



 
                                                       ๑๑๕ 
 
 มิติท่ี 4 การเสริมสร@างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส"วน 
ท@องถ่ิน  
 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ"นดินกําหนด  
 

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให@ผู@กํากับดูแล 
  

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป8  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจสอบภายในเป=นปWจจัยสําคัญท่ีจะช%วยให,การดําเนินงานตามภารกิจขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อน เป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช%วยป�องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป=นส%วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู%ใน
การปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะต,องมีการกระทําอย%างเป=นข้ันตอนท่ีถูกต,องตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผู,บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช,โดยรวมเป=นส%วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให,สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค"ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป=นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป=นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้นการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย%างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข,อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต%างๆ ท่ีเก่ียวข,องจะทําให,การปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เป=นไปอย%างถูกต,องและ
เป=นไปตามวัตถุประสงค"ของทางราชการ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว%าด,วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจน"ความถูกต,องและเชื่อถือได,ของข,อมูลและตัวเลขต%างๆ ทางด,านการบัญชีและด,านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข,อง  
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน%วยรับตรวจว%าเป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ คําสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีกําหนด  
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน%วยรับตรวจว%าเพียงพอและเหมาะสม  
 3.5 เพ่ือเป=นหลักประกันการใช,และระวังทรัพย"สินต%างๆ ของส%วนราชการเป=นไปอย%างเหมาะสม  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ทุกหน%วยงาน พนักงานครู และเจ,าหน,าท่ีศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

6. วิธีการดําเนินการ  
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 6.2 ตรวจสอบความถูกต,องและเชื่อถือได,ของข,อมูลและตัวเลขต%างๆ ด,วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน,อยตามความจําเป=นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห"และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน%วยรับตรวจ  
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย"สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด,านอ่ืนๆ ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน ให,เป=นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ คําสั่ง  
 
 
 



 
                                                    ๑๑๖ 
 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย"สินและการใช,ทรัพยากร
ทุกประเภทว%าเป=นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด  
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบียบ ข,อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือให,ม่ันใจได,ว%าสามารถนําไปสู%การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค"และสอดคล,องกับนโยบาย  
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 บุคลากรมีความเข,าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ โดยมุ%งผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ%ายเงินลดน,อยลง  
 10.3 การใช,ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน%วยงาน ท่ีมีอยู%อย%างคุ,มค%า ประหยัด  
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค,างชําระลดน,อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                        ๑๑๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน ว%าด,วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให, หน%วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได,กําหนดไว,รายงานต%อผู,กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินอย%างน,อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเก,าสิบวันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให,
การปฏิบัติถูกต,องและเป=นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,มีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินกําหนดเป=นประจําทุกป� 
  

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค"กรขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต%อผู,กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ%นดินตามกําหนด  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ส%วนราชการทุกหน%วยงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ส%วนราชการทุกหน%วยงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. แต%งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค"กร  
 2. แต%งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน%วยงานย%อย  
 3. ผู,บริหารมีหนังสือแจ,งให,ทุกส%วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน%วยงานย%อยดําเนินการประเมิน
องค"ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค"กรดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข,อ 6 ระดับองค"กรและนําเสนอผู,บริหารพร,อมจัดส%งรายงานให,ผู,กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. บุคลากรมีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป�องกันและลดความเสี่ยงต%อการปฏิบัติงาน  
 3. เกิดประโยชน"สูงสุดต%อองค"กรและประชาชนโดยรวม 
 
 



 
                                                     ๑๑๘ 
 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให@มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให@ผู@กํากับดูแล 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ระบบการควบคุมภายในเป=นกลไกท่ีสําคัญและเป=นเครื่องมือในการบริหารงานในหน%วยงานไม%ว%าจะเป=นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ% ระบบการควบคุมภายในจะช%วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน%วยงานให,อยู%ในระดับท่ียอมรับได,ซ่ึงจะทําให,ปฏิบัติงานและการจัดการของหน%วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค" ใน
อดีตท่ีผ%านมาการบริหารงานของหน%วยงานภาครัฐ ได,มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให,ใช,เป=น
เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู%ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข,อหารือต%างๆ โดยส%วน
ใหญ%จะเน,นไปท่ีการควบคุมด,านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให,ถูกต,องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ"ท่ีทางราชการ
กําหนดไว, ซ่ึงไม%ครอบคลุมถึงการจัดการด,านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด,านการเงินและบัญชีในหน%วยงานจึงไม%สามารถ
สะท,อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน%วยงานได, ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป=นระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกด,านและสามารถสะท,อนภาพให,เห็นเป=นองค"รวมของหน%วยงานนั้นๆ ว%ามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม%เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม%ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป=นช%องทางรั่วไหลทําให,เกิดความเสียหายในหน%วยงานและการดําเนินงานไม%สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุส%วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหน,าท่ีและมอบหมายงานในหน%วยงานไม%เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง 
กระบวนการให,บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม%มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน%วยงานท่ีกําหนดข้ึน และ
พัฒนาให,ระบบการควบคุมภายในดังกล%าวทันสมัยอยู%เสมอ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนพิจารณาแล,วเห็นว%าเพ่ือให,องค"กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให,เป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน%วยงานจึงได,กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,การปฏิบัติงานเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให,การใช,ทรัพยากรเป=นไปอย%าง
ประหยัดและคุ,มค%า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ,อนหรือไม%จําเป=น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด,านการเงิน
หรือด,านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน  
 3.2 เพ่ือให,มีข,อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต,องครบถ,วนและเชื่อถือได, สร,างความม่ันใจแก%ผู,บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหาร การปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข,อง  
 3.3 เพ่ือให,บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข,อตกลง ระเบียบข,อบังคับต%างๆ 
ของหน%วยงานอย%างถูกต,องและครบถ,วน  
 

4. เป�าหมาย  
 เพ่ือให,การควบคุมภายในขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน%วยงาน อีกท้ังยังเป=นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน%วยงานให,อยู%ในระดับท่ี
ยอมรับได, ซ่ึงจะทําให,การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน%วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค"  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๑๙ 
 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 แต%งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน
ว%าด,วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข,อ 6  
 ๖.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย%างต%อเนื่องเพ่ือให,การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
เป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๖.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให,คณะทํางานฯเพ่ือสรุปข,อมูล  
 ๖.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต%างๆ ให,นายกองค"การบริหารส%วนตําบลและ
ผู,บริหารทราบ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข,อ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร,อยละ 80 ได,ดําเนินการแก,ไข  
 10.3 ร,อยละของหน%วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 10.4 มีการจัดการความรู,ท่ีเก่ียวข,องกับการควบคุมภายใน  
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู,ท่ีเก่ียวข,องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร,อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๒๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน ว%าด,วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให, องค"การบริหารส%วนตําบลในฐานะหน%วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช,มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป=นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการต%างๆ 
ของหน%วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต%อคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน ผู,กํากับดูแล
อย%างน,อยป�ละหนึ่งครั้ง ภายในเก,าสิบวันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค"เพ่ือสร,างความม่ันใจอย%าง
สมเหตุสมผลว%าการดําเนินงานของหน%วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายในด,านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช,ทรัพยากรซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย"สิน การป�องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน%วยรับตรวจ ด,านความเชื่อถือได,ของรายงาน
ทางการเงินและด,านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว%าจะมีและจัดให,มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป�องกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและให,
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค"ของการควบคุมภายใน จึงได,กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ส%วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป�องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน%วยรับตรวจ  
 3.2 เพ่ือให,มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของส%วนราชการท่ีรับผิดชอบและรายงานผลต%อคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินผู,กํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด  
 3.3 เพ่ือเป=นการเสริมสร,างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให,เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกส%วนราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
(ระดับองค"กร) จัดส%งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให,ทุกส%วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส%วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว%างป�  
 6.2 หัวหน,าส%วนราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลการดําเนินการต%อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส%วนราชการ (ระดับส%วนย%อย)  
 6.3 หัวหน,าส%วนราชการขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร,อมปWญหาอุปสรรคต%อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต%ละส%วนราชการว%ามีความเพียงพอหรือไม% 
หรือจะต,องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต%อไป  
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต%อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ%นดิน ผู,กํากับดูแลอย%างน,อยป�ละหนึ่งครั้งภายในเก,าสิบวันนับจากวันสิ้นป�งบประมาณ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ส%วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต%อคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินผู,กํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
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 4.2 การสนับสนุนให@ภาคประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช"องทางท่ีสามารถดําเนินการได@  
 

 4.2.1 ส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
แต"งตั้ง โอน ย@ายข@าราชการ พนักงาน ลูกจ@าง  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต"งตั้ง การโอน ย@าย  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานบุคคลเป=นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว%าเป=นสิ่งสําคัญหรือเป=นหัวใจขององค"กรจึงมักจะ
กําหนดหน,าท่ีของงานเป=นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข,อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค"กร
หรือหน%วยงานเพ่ือให,มีประสิทธิภาพและเพ่ือให,การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค"  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,กําหนดมาตรการส%งเสริมให,ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต%งต้ัง การโอน ย,าย การเลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร%งครัด เพ่ือให,การบริหารงานบุคคลขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%าง
โปร%งใส และสามารถตรวจสอบได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนมีส%วนร%วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให,เป=นไปด,วยความ
โปร%งใสและเป=น ธรรม  
 3.2 เพ่ือให,เป=นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต%งต้ังการ
โอน ย,าย 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส%วนตําบล พนักงานครูส%วนตําบล พนักงานจ,าง ท่ีมีการดําเนินการด,านการบริหารงานบุคคล  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินการ  
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต%งต้ัง การโอน ย,าย  
 - แต%งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให,มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต%งต้ัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับท่ีเก่ียวข,องอย%างเคร%งครัด  
 - การสรรหาการบรรจุแต%งต้ังได,มีการประชาสัมพันธ"ไปยังหน%วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู%บ,าน  
 - มีการประชาสัมพันธ"ลงในเว็บไซต"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ"ท่ีบอร"ดประชาสัมพันธ"ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - ในการบรรจุแต%งต้ังได,มีการแต%งต้ังคณะกรรมการจากหน%วยงานอ่ืนเป=นกรรมการ รวมถึงมีการแต%งต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต%งต้ัง  
 - การบรรจุแต%งต้ังจะต,องได,รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส%วน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก%อน  
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 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต%งต้ังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจะออกคําสั่งแต%งต้ังได,ต,องไม%ก%อน
วันท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนรับมติคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง  
 - แต%งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให,มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน%งองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข,อบังคับท่ีเก่ียวข,องอย%างเคร%งครัด  
 - มีการแจ,งผู,ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข,อความแจ,งผู,มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง  
 - มีการประชาสัมพันธ"ไปยังหน%วยงานอ่ืนและ ก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึงประชาสัมพันธ"ให,ประชาชนภายใน
ตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู%บ,าน และมีการประชาสัมพันธ"ลงในเว็บไซต"ขององค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน  
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู,ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง  
 - มีการแต%งต้ังคณะกรรมการจากหน%วยงานอ่ืนเข,าร%วมเป=นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อน ตําแหน%งเพ่ือความโปร%งใส  
 - มีการออกคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย%างชัดเจน  
 - ผู,ขอรับการประเมินสามารถซักถามข,อสงสัยหรือโต,แย,งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี
ตนเองเห็น ว%าไม%เป=นธรรมได,  
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน%ง จะต,องได,รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส%วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก%อน  
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน%ง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจะออกคําสั่ง
แต%งต้ังได,ต,องไม%ก%อนวันท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส%วนตําบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 - แต%งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให,มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ีองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข,อบังคับท่ี
เก่ียวข,องอย%างเคร%งครัด  
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ"หรือแนวทางนากรปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร%หลักเกณฑ"ให,บุคลากร
ทราบ  
 - มีการแต%งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนเพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให,เป=นไปอย%างยุติธรรม  
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ัน เงินเดือนมีการนําข,อมูลมาใช,ประกอบการตัดสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช%น ข,อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมและข,อมูลการลาเป=นต,น  
 - มีการแจ,งผลการประเมินให,พนักงานทราบพร,อมเป�ดโอกาสให,ซักถาม ตอบข,อสงสัยและโต,แย,งผลการ
ประเมินท่ีไม%เป=นธรรม  
 - นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให,พนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
 

 
 
 
 
 
 



 
                                                    ๑๒๔ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด กําหนดเป=นระดับข้ันของความสําเร็จแบ%งเกณฑ"การให,คะแนนเป=น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก,าวหน,าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป�าหมายของแต%ละระดับ  
 ผลลัพธ" ประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ย,าย ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย%างชัดเจน พร,อมท้ังเป�ดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล%าวได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๒๕ 
 
 4.2.2 ส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ"ายเงิน 
การหาประโยชน�จากทรัพย�สินของทางราชการ  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช@จ"ายเงินให@ประชาชนได@รับทราบ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด,านการคลังเป=นการทํางานท่ีต,องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต,องอยู%ในกรอบและต,องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต,อง ประชาชนหรือผู,รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร,าง ความสะดวกให,แก%ประชาชนมากท่ีสุดถูกต,องท้ังระเบียบกฎหมาย ข,อเท็จจริง ไม%มี
ข,อผิดพลาดบริการด,วยความเสมอภาคกันไม%เลือกปฏิบัติเสริมสร,างความโปร%งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร%งใสไม%เกิดการทุจริตคอร"รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร%งใส สามารถตรวจสอบ
ได, รายงานการเงินจากหน%วยงานภายในและภายนอกไม%พบข,อบกพร%อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเป�ดเผยข,อมูล
อ่ืนต%อประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,เกิดความโปร%งใสสามารถตรวจสอบได,  
 3.2 การใช,งบประมาณอย%างคุ,มค%าและเป�ดโอกาสให,ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได,  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต,องตามระเบียบท่ีเก่ียวข,อง  
 3.4 ในการบริหารจัดการต,องทําอย%างเป�ดเผยสามารถตรวจสอบได, จึงต,องมีการปรับปรุงแก,ไขการทํางาน
ขององค"กรให,มีความโปร%งใสสามารถเป�ดเผยและเป�ดโอกาสให,ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต,องได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 มีการรายงานผลการใช,จ%ายเงินประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการรับเงิน การเบิกจ%ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม 
โดยเป�ดเผยเพ่ือให,ประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนภายในเก,าสิบวันนับแต%วันสิ้นป� 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส%งเสริมการปกครองท,องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผู,บริหาร
ท,องถ่ินและประกาศสําเนารายงานดังกล%าวโดยเป�ดเผยเพ่ือให,ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                             ๑๒๖ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด,านการเงินการคลังและงบประมาณอย%างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ%ายถูกต,อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร,างการมีส%วนร%วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู,รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                       ๑๒๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส"วนร"วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ"ายและการใช@ประโยชน�
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 การเบิกจ%ายเงินขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินเป=นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เจ,าหน,าท่ีจะต,องปฏิบัติตามอํานาจหน,าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข,องให,ถูกต,องครบถ,วนเรียบร,อยจึงจัดทําใบนําฝากเป=นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป=นรายจ%าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินได, สําหรับการใช,ประโยชน"ในทรัพย"สินขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน
ก็เช%นเดียวกันต,องมีการดําเนินงานให,เป=นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค%าธรรมเนียม ค%าบริการ จะต,องเป=นไป
ด,วยความโปร%งใส ประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบจึงจําเป=นต,องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต,องมีความสุจริต 
ส%งผลให,การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  
 กองคลังองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให, การรับ จ%ายเงินและการใช,
ประโยชน"ทรัพย"สินเกิดความโปร%งใสประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ-รายจ%าย ของ
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,การรับ- จ%ายเงินขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเกิดความโปร%งใสตรวจสอบได,  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 การรับ การจ%ายและการใช,ประโยชน"ทรัพย"สินขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีถูกต,องตรวจสอบ
ได, 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๖. วิธีการดําเนินการ  
 - มีการแต%งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแต%งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช,จ%ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข,าร%วมเป=นกรรมการ - 
เป�ดโอกาสให,ประชาชนสอบถามข,อสงสัยเก่ียวกับการรับจ%ายเงิน  
 - สรุปผลการรับ-จ%ายเงินขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ให,ประชาชนทราบทางช%องทางต%างๆ 
เช%น ทางเว็บไซต" ศูนย"ข,อมูลข%าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข%าว เม่ือสิ้นป�งบประมาณ 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ๑๐.๑ มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
 ๑๐.๒ ประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบและได,รับทราบข,อมูลการรับ-จ%ายเงินขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนทําให,เกิดความโปร%งใสและเป=นการป�องการการทุจริต 
 
 
 



 
                                                       ๑๒๘ 
 
 4.2.3 ส"งเสริมให@ประชาชนมีส"วนร"วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ@างจากตัวแทนชุมชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเห็นถึงประโยชน"จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส%วนร%วมตาม
เจตนารมณ"ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"การบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ดําเนินการส%งเสริมการมีส%วนร%วม
ของประชาชน โดยการกําหนดให,มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจ,างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให,ประชาชนเข,ามา
มีส%วนร%วมโดยผ%านช%องทางหรือกลไกในการร%วมเป=นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ,างขององค"การ
บริหารส%วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได,รับข,อมูลข%าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได,เรียนรู,การบริหารราชการแบบมีส%วนร%วมหรือการบริหารราชการในระบบเป�ดจากการปฏิบัติจริง 
ส%วนองค"การบริหารส%วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเป�ดโอกาสให,ประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพ่ือกระตุ,นการปรับเปลี่ยนสู%การบริหารราชการท่ีเป�ดเผย โปร%งใส เน,นการมีส%วนร%วมของประชาชนและพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต,องการและเพ่ือประโยชน"ของประชาชนเป=นสําคัญ  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให,ตัวแทนภาคประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ,างขององค"การบริหาร
ส%วนตําบลสวนหม%อน  
 3.2 เพ่ือป�องกันการทุจริตในด,านท่ีเก่ียวข,องกับงบประมาณขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,เกิด
การพัฒนาได,อย%างคุ,มค%า  
 

4. เป�าหมาย  
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข,าร%วมเป=นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ,าง ได,แก% กรรมการตรวจการจ,าง  
 6.2 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ,าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วยการพัสดุของ
องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก,ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได,กําหนดให,มีการแต%งต้ังให,มีผู,แทนชุมชน
เข,าร%วมเป=นกรรมการ แต%องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนให,ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข,าร%วม
ตรวจสอบเพ่ือให,การดําเนินงานเป=นไปอย%างซ่ือตรง โปร%งใส โดยตัวแทนชุมชนไม%ต,องร%วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  
 6.3 จัดประชุมให,ความรู,ความเข,าใจแก%คณะกรรมการเม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ,างทุกครั้ง เพ่ือให,เจ,าหน,าท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเข,าใจในบทบาทหน,าท่ีและทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ,างและตรวจการจ,างอย%างละเอียดและ
ถูกต,อง  
 
 
 
 
 
 



 
                                                     ๑๒๙ 
 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ผลลัพธ�  
 การจัดซ้ือจัดจ,างขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความโปร%งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร%วม
ตรวจสอบและไม%เกิดปWญหาการทุจริตคอร"รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๓๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ@าง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ,างและการควบคุมงานก%อสร,าง เป=นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให,บรรลุตามวัตถุประสงค"และเป=นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย%างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู,ท่ีได,รับ
แต%งต้ังให,ทําหน,าท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ,างและผู,ควบคุมงาน จะต,องมีความรู,ความเข,าใจในอํานาจ
หน,าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด,วยการพัสดุขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินและเข,าใจเง่ือนไขข,อกําหนด
ท่ีระบุไว,ในสัญญาเป=นอย%างดี เพราะหากไม%เข,าใจหรือเข,าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม%ครบถ,วนในหน,าท่ีความ
รับผิดชอบตามอํานาจหน,าท่ีท่ีตนเองได,รับการแต%งต้ังให,ทําหน,าท่ีแล,วอาจทําให,เกิดความเสียหายต%อองค"กรหรือ
บุคคลอ่ืนนอกจากนี้อาจจะต,องรับผิดชอบทางแพ%ง อาญา วินัยหรืออาจถูกฟ�องร,องต%อศาลปกครองได,  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ,าง 
ประกอบกับได,มีการเชิญให,ประชาชนเข,ามามีส%วนร%วมในการตรวจรับงานจ,าง เพ่ือความโปร%งใสจึงได,จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ,าง เพ่ือให,ผู,ท่ีได,รับแต%งต้ังให,ทําหน,าท่ีกรรมการตรวจการจ,างมีความรู, ความเข,าใจ ปฏิบัติ
หน,าท่ีตามท่ีได,รับมอบหมายได,อย%างถูกต,อง  
 

3. วัตถุประสงค�  
 เพ่ือให,ผู,ปฏิบัติงานและผู,ได,รับการแต%งต้ังให,เป=นกรรมการตรวจการจ,างทําหน,าท่ีตรวจงานจ,างอย%างถูกต,อง 
สอดคล,องกับข,อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข,อง  
 

4. เป�าหมาย  
 บุคคลผู,ได,รับแต%งต้ังเป=นคณะกรรมการตรวจการจ,าง 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เสนอโครงการให,ผู,บริหารอนุมัติ  
 6.2 กําหนดหลักสูตร หัวข,อท่ีจะจัดอบรม 
 ๖.๓ ประสานวิทยากรท่ีจะมาบรรยายให,ความรู, 
 6.๔ จัดอบรมให,ความรู,แก%คณะกรรมการตรวจการจ,าง  
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
    ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

10. ผลลัพธ�  
 คณะกรรมการตรวจการจ,างทําหน,าท่ีตรวจงานจ,างอย%างถูกต,องสอดคล,องกับข,อกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข,อง 
 
 
 
 



 
                                                      ๑๓๑ 
 
 
 4.3 การส"งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท@องถ่ิน  
 

 4.3.1 ส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท@องถ่ินให@มีความรู@ ความเข@าใจในการปฏิบัติหน@าท่ีให@
เปPนไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวข@องได@กําหนดไว@  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให@ความรู@ด@านระเบียบ กฎหมายท@องถ่ิน ผู@บริหาร และสมาชิกสภาท@องถ่ิน 
  

2. หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารจัดการขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ"ต%างๆ ท่ีสมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ินได,รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต,องรู,และยึดเป=นแนว
ทางการปฏิบัติหน,าท่ีการดําเนินการอย%างเคร%งครัด ปWญหาท่ีเกิดข้ึนเป=นประจําไม%ได,เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชํานาญประสบการณ"หรือขาดความรู,กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ"และเง่ือนไขต%างๆ ท่ีมักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเท%านั้น หากแต%เกิดจากความรู,ความเข,าใจหรือการตีความข,อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ" เง่ือนไขท่ีเก่ียวข,องอย%างผิดๆ ส%งผลให,สมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ิน โดยเฉพาะ
ผู,บริหารท,องถ่ินต,องตกเป=นผู,กระทําผิดกฎหมาย ก%อให,เกิดความเสียหายแก%องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน และทําให,
การแก,ไขปWญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท,องถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส%งผลให,การพัฒนาขององค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินต,องล%าช,าเพราะไม%ตอบสนองความต,องการของประชาชน อย%างแท,จริงจากปWญหาดังกล%าว
ข,างต,นจึงจําเป=นท่ีสมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ินต,องมีความรู, ความเข,าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑ"ต%างๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวข,องกับการบริหารงานขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน อันมีผลให,เกิด 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต%อองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาท,องถ่ินและผู,บริหารท,องถ่ินไม%ต,องเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
 ดังนั้น เพ่ือให,ผู,บริหาร และสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเพ่ิมพูนความรู, ความเข,าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วย ข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู,ความเข,าใจมิให,ดําเนิน
กิจการท่ีเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน"ส%วนบุคคลและประโยชน"ส%วนรวมตามมาตรา 100 แห%งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู,ความเข,าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ,าหน,าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใดของเจ,าหน,าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห%งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การ
บริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จึงได,จัดทําโครงการอบรมให,ความรู,ด,านระเบียบ กฎหมายท,องถ่ิน ผู,บริหารและสมาชิก
สภาท,องถ่ิน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน เพ่ิมพูนความรู,ความเข,าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด,วย ข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ. 2547   
 3.๒ เพ่ือให,ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความรู,ความเข,าใจมิให,ดําเนิน
กิจการท่ีเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน"ส%วนบุคคลและประโยชน"ส%วนรวมตามมาตรา 100 แห%งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3.๓ เพ่ือให,ผู,บริหาร และสมาชิกสภาและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน มีความรู,ความ
เข,าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ,าหน,าท่ีของรัฐ เรื่องการทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใดของเจ,าหน,าท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห%งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 



 
                                                   ๑๓๒ 
 
4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ผู,บริหารองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวน
หม%อน จํานวน ๒๘ คน รวม  ๓๒  คน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 6.2 ประชาสัมพันธ"โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให,แก%ผู,บริหารและสมาชิกสภาและองค"การบริหารส%วน
ตําบลสวนหม%อนเข,ารับการอบรม  
 6.3 อบรมให,ความรู,โดยวิทยากร พร,อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
        ป�ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนได,เพ่ิมพูนความรู,ความเข,าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว%าด,วยข,อบังคับการประชุมสภาท,องถ่ิน พ.ศ. 2547   
 10.๒ ผู,บริหารและสมาชิกสภาและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีความรู,ความเข,าใจมิ
ให,ดําเนินกิจการท่ีเป=นการขัดกันระหว%างประโยชน"ส%วนบุคคลและประโยชน"ส%วนรวมตามมาตรา 100 แห%งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 10.๓ ผู,บริหารและสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีความรู,ความเข,าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ,าหน,าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย"สินหรือประโยชน"อ่ืนใดของเจ,าหน,าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห%ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว%าด,วยการป�องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๓๓ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส"งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท@องถ่ิน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต%อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด,วย
เหตุผล ดังกล%าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู,ของสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีความพร,อมท่ีจะรับภารกิจและการ
จัดบริการให,แก%ชุมชนจึงเป=นเรื่องท่ีสําคัญอย%างยิ่ง ประกอบกับการให,การศึกษาอบรมเป=นสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี
องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน ได,ดําเนินการเพ่ือให,สมาชิกสภาท,องถ่ินมีความรู,และทักษะด,านการปกครอง
ส%วนท,องถ่ิน มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติหน,าท่ีรวมถึงมีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับระเบียบข,อกฎหมายต%างๆ ท่ี
เก่ียวข,องกับท,องถ่ินด,วยเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู,ไปใช,ให,เป=นประโยชน"ต%อการปฏิบัติหน,าท่ีได,อย%างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้นองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,มีการจัดส%งสมาชิกสภาท,องถ่ินให,
เข,ารับการฝvกอบรมและศึกษาดูงานอยู%เสมอ เพ่ือเป=นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามา
พัฒนาองค"กรพัฒนาท,องถ่ินให,ท,องถ่ินมีความเจริญก,าวหน,า  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือสร,างการเรียนรู,และประสบการณ"การทํางานให,กับสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีความเข,าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน,าท่ี  
 3.2 เพ่ือให,สมาชิกสภาท,องถ่ินได,มีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต,อง เป=นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
 3.3 เพ่ือส%งเสริมให,สมาชิกสภาท,องถ่ินได,เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท,องถ่ินได,อย%างถูกต,อง  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท้ังในองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนและหน%วยงานท่ีจัดฝvกอบรม 
  

6. วิธีการดําเนินการ  
 6.1 ฝrายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝvกอบรมท้ังภายในองค"การบริหารส%วนตําบลและ
หน%วยงานภายนอก เพ่ือเป=นข,อมูลในการจัดส%งสมาชิกสภาท,องถ่ินเข,ารับการอบรมหรือร%วมประชุมสัมมนาแล,วแต%
กรณี  
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร,อยแล,ว ดําเนินการเสนอผู,บังคับบัญชาเพ่ือส%งสมาชิก
สภาท,องถ่ินเข,ารับการฝvกอบรมหรือเข,าร%วมประชุมหรือดําเนินการจัดฝvกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ   
 6.๓ ฝrายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝvกอบรมของสมาชิกสภาท,องถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทราบ 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ป�ละ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 
 
 
 



 
                                                    ๑๓๔ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนท่ีได,รับการฝvกอบรมและศึกษาดูงาน 
 ผลลัพธ" 10.1 สมาชิกสภาท,องถ่ินมีความรู,ความเข,าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน,าท่ี  
  10.2 สมาชิกสภาท,องถ่ินได,รับการเรียนรู,และประสบการณ"การทํางานใหม%ๆ  
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท,องถ่ินเป=นไปอย%างถูกต,องตามระเบียบกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 ๑๓๕ 
 
 4.3.2 ส"งเสริมสมาชิกสภาท@องถ่ินให@มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝGายบริหารตาม 
กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข@องได@กําหนดไว@โดยไม"ฝVกใฝGฝGายใด 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส"งเสริมสมาชิกสภาท@องถ่ินให@มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝGาย
บริหาร  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส%งเสริมสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร เป=นกลไกสําคัญ
ท่ีใช,สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปWจจุบันองค"กร
ปกครองส%วนท,องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงานมีงบประมาณเป=นของตนเอง แต%ถึงแม,จะเป=นอิสระส%วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต%างๆ ขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินให,เป=นไปโดยความเรียบร,อยและถูกต,อง เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร%วมกัน นอกจากจะทําให,องค"การบริหารส%วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส%วน
ร%วมและมีประสิทธิภาพยังสร,างความน%าเชื่อถือให,กับองค"กรสามารถนําไปสู%ความโปร%งใสในองค"การบริหารส%วน
ตําบลและลดปWญหาการทุจริต  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนจึงได,ดําเนินกิจกรรมส%งเสริมสมาชิกสภาท,องถ่ินให,มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท,องถ่ินในการเป=นหน%วยตรวจสอบ 
โดยให,สมาชิกสภาร%วมเป=นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค"การบริหารส%วนตําบลเพ่ือให,การปฏิบัติงาน
โปร%งใสและสามารถตรวจสอบได, อีกท้ังยังเป=นการช%วยลดปWญหาการทุจริตได,  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร  
 3.2 เพ่ือให,เกิดความโปร%งใสและลดปWญหาการทุจริตพร,อมท้ังสามารถตรวจสอบได,  
 3.3 สมาชิกสภาท,องถ่ินเข,าใจบทบาท หน,าท่ีของตนเองมากข้ึน  
 

4. เป�าหมาย  
 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทุกคน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีการดําเนินงาน  
 6.1 จัดทําคู%มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข,องเพ่ือให,สมาชิกสภาท,องถ่ินใช,สําหรับการประชุม  
 6.2 แต%งต้ังสมาชิกสภาท,องถ่ินเป=นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต%างๆ เช%น การจัดซ้ือจัดจ,าง
โครงการต%างๆ การแปรญัตติร%างข,อบัญญัติประจําป� การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  
 6.3 สมาชิกสภาท,องถ่ินต้ังกระทู,ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค"การบริหารส%วนตําบล  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 



 
                                                            ๑๓๖ 
  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 สมาชิกสภาท,องถ่ินเข,าใจบทบาทหน,าท่ีและร%วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานต%างๆ มีความโปร%งใสตรวจสอบได, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 ๑๓๗ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส"วนร"วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค�การบริหารส"วนตําบล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส%งเสริมและการพัฒนาความเข,มแข็งขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน เก่ียวข,องกับหลายองค"ประกอบ 
และหลายฝrายโดยเฉพาะอย%างยิ่งบุคลากรท,องถ่ิน อันได,แก% ฝrายบริหารและฝrายสภาขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝrายข,าราชการองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน บุคลากรเหล%านี้มีบทบาทและต,องทําหน,าท่ีของตน
อย%างเข,มแข็ง เพ่ือเสริมสร,างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส%วนร%วมโดยให,มีกระบวนการสอดคล,องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให,มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจและแก,ไขปWญหาภายในตําบลและตอบสนองความ
ต,องการของประชาชนตลอดจนมีการถ%วงดุลอํานาจระหว%างฝrายสภากับฝrายบริหารและท่ีสําคัญส%งเสริมการมีส%วน
ร%วมในการเสนอแก,ปWญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบล  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท,องถ่ิน เก่ียวกับการมีส%วน
ร%วมในการปฏิบัติงานจึงได,ดําเนินกิจกรรมการมีส%วนร%วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท,องถ่ินในเรื่องต%างๆ เพ่ือ
เป=นการส%งเสริมให,สมาชิกสภาท,องถ่ินมีความเข,มแข็งในการใช,อํานาจหรือปฏิบัติหน,าท่ีให,เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
 

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือเป=นการส%งเสริมให,สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีส%วน
ร%วมในการทํางาน  
 3.2 เพ่ือเป=นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝrายบริหาร  
 3.3 เพ่ือเป=นการบรรเทาความเดือดร,อนของประชาชน 
  

4. เป�าหมาย  
 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนทุกคน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
  

6. วิธีดําเนินงาน  
 6.1 แต%งต้ังสมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลเป=นคณะกรรมการร%วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต%างๆ เช%น
  - แต%งต้ังเป=นคณะกรรมการศูนย"ยุติธรรมชุมชน ร%วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน  
  - แต%งต้ังเป=นคณะกรรมการศูนย"เรียนรู,และพัฒนาคุณภาพผู,สูงอายุ  
  - แต%งต้ังเป=นคณะกรรมการศูนย"พัฒนาเด็กเล็กก%อนวัยเรียน  
 6.2 สมาชิกสภาองค"การบริหารส%วนตําบลท่ีได,รับการแต%งต้ัง เข,าร%วมปฏิบัติหน,าท่ีนําข,อมูลแจ,งในท่ีประชุม
สภาองค"การบริหารส%วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส%วนท่ีประชาชนได,รับความเดือดร,อนและ
ต,องการของประชาชน 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 
 
 
 
 



                                                    
                                                         ๑๓๘ 
 
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 การพัฒนาองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนเป=นไปอย%างต%อเนื่อง ตอบสนองความต,องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี มีกลไกในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
                                                    ๑๓๙ 
 
 4.4 เสริมพลังการมีส"วนร"วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส"วนเพ่ือต"อต@านการ
ทุจริต 
 

  4.4.1 ส"งเสริมให@มีการดําเนินการเฝ�าระวังการทุจริต  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ�าระวังการคอร�รัปชันโดยภาคประชาชน  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 คอร"รัปชัน หมายถึง การใช,ตําแหน%งหน,าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน"ส%วนตัวหรือผลประโยชน"ของพวกพ,อง 
โดยมิชอบด,วยกฎหมายและศีลธรรม เจ,าหน,าท่ีของรัฐมีหน,าท่ีรักษาผลประโยชน"ของส%วนรวม หากใช,ตําแหน%งหน,าท่ี
ท่ีได,รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน"ส%วนตัวหรือพวกพ,องก็ถือว%ามีการกระทําคอร"รัปชัน การป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว%าด,วยหลักเกณฑ"และวิธีการบริหารกิจการ
บ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล,องกับเกณฑ"คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ%งเน,นการพัฒนา
คุณภาพและธรรมาภิบาลของหน%วยงานภาครัฐ ท้ังนี้เพ่ือให,การบริหารราชการเป=นไปอย%างมีประสิทธิภาพและ      
มีธรรมาภิบาลอันจะทําให,ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว,วางใจในการบริหารราชการแผ%นดินของ ไทย 
  

3. วัตถุประสงค�  
 สนับสนุนให,ภาคประชาชนร%วมกันเฝ�าระวังการคอร"รัปชันขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
  

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตตําบลสวนหม%อน 
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เชิญชวนประชาชนผู,สนใจเข,าร%วมเพ่ือสร,างความรู,ความเข,าใจเรื่องการคอร"รัปชัน  
 6.2 คัดเลือกผู,สนใจแต%งต้ังเป=นคณะกรรมการเฝ�าระวังการคอร"รัปชันขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 คณะกรรมการท่ีแต%งต้ังมีความรู,ความเข,าใจเรื่องการคอร"รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร"รัปชัน
ได,  
 10.2 สามารถยับยั้งปWญหาการทุจริตคอร"รัปชันให,ลดลงหรือไม%มีเลย 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
                                                        ๑๔๐ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป�ายประชาสัมพันธ�กรณีพบเห็นการทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปWญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน%วยงานภาครัฐได,ส%งผลเสียหายกับประเทศชาติอย%างมาก จําเป=นท่ีทุกภาค
ส%วนในสังคมจะต,องตระหนักและร%วมกันแก,ไขจัดการปWญหา โดยการเข,าไปมีส%วนร%วมเป=นเครือข%ายในการขับเคลื่อน
ต%างๆ ให,เกิดการเฝ�าระวัง ป�องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ,นให,ทุกภาคส%วนในสังคมได,ตระหนักถึงปWญหาการ
ทุจริตคอร"รัปชันและมีส%วนร%วมในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต 
  

3. วัตถุประสงค�  
 3.1 เพ่ือให,ประชาชนมีส%วนร%วมในการป�องกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ"ในการแก,ไขปWญหาการทุจริต  
 

4. เป�าหมาย/ผลผลิต  
 จัดให,มีป�ายประชาสัมพันธ"กรณีพบเห็นการทุจริตในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป�ายประชาสัมพันธ"  
 6.2 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ" ณ บริเวณหมู%บ,าน   
 6.3 จัดเจ,าหน,าท่ีรับผิดชอบรับแจ,งเหตุทางโทรศัพท"  
 6.4 บันทึกเรื่องร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 6.5 เสนอผู,บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก,ไขเรื่องท่ีได,รับการร,องเรียน/ร,องทุกข"  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
   ป�ละ ๕,๐๐๐ บาท  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 10.1 จํานวนเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
 10.2 นําเรื่องท่ีได,รับการร,องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก,ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ๑๔๑ 
 
 
 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส"วนเพ่ือต"อต@านการทุจริต  
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส"งเสริมและพัฒนาเครือข"ายด@านการป�องกันการทุจริต 
  
2. หลักการและเหตุผล  
 องค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินถูกจัดต้ังข้ึนก็เพ่ือให,จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน"สุขของประชาชน โดย
ใช,วิธีบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีและให,คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ิน การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ,าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข,อมูลข%าวสาร 
ท้ังนี้ ให,เป=นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับว%าด,วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว%าด,วย หลักเกณฑ"การ
บริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ%งเน,น
ในการสร,างจิตสํานึก ค%านิยม การบูรณาการ การสร,างความเข,มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ,าหน,าท่ีของรัฐในการ 
ป�องกันและปราบปรามการทุจริต  
 ปWญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร"รัปชันสามารถเกิดข้ึนได,ในทุกวงการ ไม%ว%าจะเป=นวงการระดับท,องถ่ินจนถึง
ระดับชาติ ซ่ึงองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนมีภารกิจหน,าท่ีในการบริหารราชการท,องถ่ินให,มีความก,าวหน,า
เจริญรุ%งเรือง โดยการมีส%วนร%วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร%วมกันพัฒนา
ท,องถ่ินให,ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดี ดังนั้นการท่ีองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินจะพัฒนาให,
เจริญก,าวหน,าได,นั้น จําเป=นจะต,องมีองค"ประกอบหลายๆ ด,านในการร%วมกันพัฒนาท,องถ่ิน ในการนี้การมีเครือข%ายท่ี
ดีท่ีคอยสนับสนุนและร%วมมือกันพัฒนาท,องถ่ินจึงเป=นสิ่งจําเป=นโดยเฉพาะเครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตคอร"รัป
ชัน ซ่ึงเป=นการเป�ดโอกาสให,ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได,มีส%วนร%วมในการเป=นเครือข%าย
ร%วมกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนในการร%วมคิด ร%วมพิจารณา ร%วมตัดสินใจ ร%วมทํา ร%วมรับผิดชอบและ
ร%วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการทุจริตคอร"รัปชันในท,องถ่ิน  
 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนพิจารณาแล,วเห็นว%าการมีเครือข%ายดังกล%าวเป=นสิ่งจําเป=นจึงได,จัดทํา
มาตรการส%งเสริมและพัฒนาเครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส%งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตให,มีความเข,มแข็ง  
 

3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือสร,างแกนนํา แนวร%วมและเครือข%ายในการรักษาผลประโยชน"ของท,องถ่ิน  
 2. เพ่ือพัฒนาองค"ความรู,ให,กับทุกภาคส%วนให,เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปWญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือให,เกิดความร%วมมือร%วมใจในการป�องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

4. เป�าหมาย  
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค"การบริหารส%วนตําบลสวน
หม%อนเข,ามามีส%วนร%วมในการเป=นเครือข%ายด,านการป�องกันการทุจริตร%วมกับองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ  
 ในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. แต%งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนร%วมเป=นเครือข%ายด,านการป�องกัน
การทุจริตองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 2. จัดทําฐานข,อมูลบุคคล องค"กร ส%วนราชการ และองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินทุกแห%งบริเวณใกล,เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข,าร%วมเป=นเครือข%าย  
 
 



 
                                                    ๑๔๒ 
 
 3. เป�ดโอกาสให,เครือข%ายท่ีได,รับการแต%งต้ังมีส%วนร%วมในการบริหารราชการขององค"การบริหารส%วนตําบล
สวนหม%อนในการร%วมคิด ร%วมพิจารณา ร%วมตัดสินใจ ร%วมทําและร%วมรับผิดชอบ ร%วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการ
ทุจริต  
 4. ส%งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให,กับเครือข%ายในการร%วมตรวจสอบเพ่ือป�องกันการทุจริต  
 5. ทําบันทึกข,อตกลง (MOU) ร%วมกันระหว%างองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนกับบุคคล องค"กร ส%วน
ราชการและองค"กรปกครองส%วนท,องถ่ินท่ีเข,าร%วมเป=นเครือข%าย  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป� (ป�งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม%ใช,งบประมาณ  
 

9. ผู@รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ�  
 1. ทําให,เกิดแกนนํา แนวร%วมและเครือข%ายในการรักษาผลประโยชน"ของท,องถ่ิน  
 2. ทําให,ทุกภาคส%วนมีความรู, ก%อให,เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปWญหาการทุจริต  
 3. ทําให,เกิดความร%วมมือร%วมใจในการป�องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                     
 
      แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 4 ป8  
              (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
 
 
 

องค�การบริหารส"วนตําบลสวนหม"อน 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวดัขอนแก"น 

 
 

 

 

 

 



 

 

    

 

                                                         คาํนํา 

 

 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
ได,จัดทําข้ึนภายใต,ยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
โดยได,กําหนดกรอบแนวทางและโครงการเพ่ือให,การดําเนินงานด,านการป�องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การป�องการการทุจริตเป=นเสมือนการสร,างภูมิคุ,มกันสําหรับการปฏิบัติงานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน
ให,ได,ทํางานให,เกิดประโยชน"สุขของประชาชนในตําบลสวนหม%อนและไม%ทําให,ประชาชนในตําบลสวนหม%อนเกิด
ความคลางแคลงใจในการทํางานขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน อีกท้ังยังใช,เป=นกลไกสําคัญในการป�องกัน
ไม%ให,มีการใช,อํานาจหน,าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบ 

 องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน หวังเป=นอย%างยิ่งว%าแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อนนี้ จะเป=นส%วนหนึ่งท่ีช%วยให,การป�องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศไทยบรรลุเป�าหมายตามยุทธศาสตร"ชาติว%าด,วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ท่ีกําหนดไว,ว%า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต,านทุจริต” และเป=นการปฏิบัติตาม
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ (Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห%งชาติ
(ป.ป.ช.) 

 

     องค"การบริหารส%วนตําบลสวนหม%อน 
     พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

หน,า 

ส"วนที่ 1 บทนํา 
             องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 การวิเคราะห"ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค"กร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปWญหาการทุจริตขององค"กรปกครองส%วนท,องถ่ิน) 
 วัตถุประสงค"ของการจัดทําแผน 
 เป�าหมาย 
 ประโยชน"ของการจัดทําแผน 

ส"วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 
           องค�ประกอบ ประกอบด,วย 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 4 ป�  
 (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) 
 แยกตาม 4 มิติ 

ส"วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 


