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คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ

มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง

เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางานของหนวยงาน

มากยิ่งข้ึน 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรร

มาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 

 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนนิการใน 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจํานวน 45 โครงการ ดังนี้ 

  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 8 โครงการ 

  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 26 โครงการ 

  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 5 โครงการ 

  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 6 โครงการ 

 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน จะเปนสวน

หนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสู
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เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

1 สิงหาคม 2565
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สวนท่ี 1 บทนํา  

  1. การประเมนิความเส่ียงการทุจรติ  1 

  2. หลักการและเหตุผล              3 

  3. วตัถปุระสงคของการจัดทําแผน 4 

  4. เปาหมาย  4 

  5. ประโยชนของการจัดทําแผน  5 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ   

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดาํเนินการ  

  แยกตาม 4 มิต ิ 

  มิติท่ี 1  การสรางวฒันธรรมสุจรติ  5 

  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส  6 

  มิติท่ี 3 การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน  8 

  มิติท่ี 4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการดําเนนิงานขององคการบรหิาร 8 

                          สวนตาํบลสวนหมอน                            

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ     
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 

ลําดบั 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ

หนวยงาน และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดําเนินการตาม

น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 

แทรกแซงการปฏิ บัติ งาน

ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. บุคลากรของหนวยงาน

ปฏิ บั ติ ตามนโยบายของ

ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี

กฎระเบียบรองรับ 

3. บุคลากรของหนวยงาน

ไม ใหความสําคัญ กับการ

ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว

มาทําท่ี ทํางาน ขาดความ

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ

ทุจริต 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ

นํ า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใช ใน ก า ร

บริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

3. มาตรการจัดทําแผนปฏิ บัติการ

ป อ ง กั น ก าร ทุ จริ ต เพ่ื อ ยกระดั บ

คุณธรรมและความโปรงใส 

4. โค ร งก า ร พั ฒ น าค วาม รู ด า น

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ

หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมขององคการ

บริหารสวนตําบลสวนหมอน 

6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน

การทุจริต 

7. มาตรการประเมินความคุมคาใน

การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 

โ อ น  เลื่ อ น ตํ า แ ห น ง /

เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร

มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 

เอาแตพวกพอง หรือมีการ

เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ

แตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร

และพั ฒ น าท รัพ ย ากร บุ คคลแก

สาธารณะ 

2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล 

3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

4. มาตรการนําผลการประเมินความ



  

 
2 

 

ลําดบั 

ท่ี 

ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 

Risk 

Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

พึ งพ อ ใจ ข อ งป ระ ช าช น ใน ก า ร

ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน

เงินเดือน ของบุคลากร 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 

งบประมาณ การจัดซื้อจัด

จาง การบริหารพัสดุ และ

การใชประโยชนทรัพยสิน

ของทางราชการ 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 

งบประมาณ การจัดซื้อจัด

จ า ง  ก ารจั ดห า พั ส ดุ  ไม

เป น ไป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท่ี

เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค หรือใชเงินไม

เกิดประโยชนกับราชการ  

 

 

 

 

 

2. นํ าท รัพ ย สิ น ขอ งท าง

ราชการไปใชประโยชนสวน

ตน 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปานกลาง 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 

2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด

จางประจําป 

3. มาตรการปองกันผลประโยชน    

ทับซอนของหนวยงาน 

4. ม าต รการป อ ง กั น การ ใช จ า ย

งบ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด

วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน

การใชทรัพยสินของทางราชการ 

7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/

บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน

ตามลําดับ อันเน่ืองมาจาก

ความสัมพันธสวนตัว หรือ

การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง

กลุม  หรือมีการติดสินบน

เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ

จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร

นอกเหนือจากคาธรรมเนียม

ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร

ใหบริการ หรือการพิจารณา

อนุมัติอนุญาติ 

3. ใหบริการไมเปนไปตาม

มาต รฐาน  เช น  ใช เวล า

ใหบริการนานกวาท่ีกําหนด

ไว   

ปานกลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ

ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

3. โค รงก าร พั ฒ น าคุณ ภ าพ การ

ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 

“บริการเปนเลิศ” 

5. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

(E-Service) 

6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ

รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต

ของหนวยงาน 
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2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี

เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด

ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 

Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี

เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 

- 2570) ได กําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และ

หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็น

วาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ

ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย

อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน

หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ

เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก

แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ

พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง

เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาล ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ

ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน      

(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววา ในป 

พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 

1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให

สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  

 (2) องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมี

คะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 

จํานวนคดีทุจริตลดลง 
(คํานวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 95 คะแนน 97 คะแนน 97 คะแนน 99 คะแนน 99 คะแนน 
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและความ

ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน

สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 

โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอน  

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 
องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 45 โครงการ ดังนี้  
 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสราง

วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแกบุคลากร

ทั้ งขาราชการการเมืองฝาย

บริหาร ขาราชการการเมือง

ฝ ายสภาท อ งถิ่ น  และฝ าย

ประจําขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

1) โครงการสงเสริมใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑขอบังคับ

สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2) โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคการ

บริหารสวนตําบลสวนหมอน 

3) โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการเปนเลิศ” 

4) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบติังานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย

ความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

25,000 

 

30,000 

 

- 

- 

25,000 

 

30,000 

 

- 

- 

 

25,000 

 

30,000 

 

- 

- 

25,000 

 

30,000 

 

- 

- 

25,000 

 

30,000 

 

- 

- 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสํานึก

และความตระหนกัแก

ประชาชนทุกภาคสวนใน

ทองถิ่น 

5) โครงการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน

ใหเปนที่ประจักษ 

7) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนทํา

คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน 

50,000 

 

- 

 

- 

50,000 

 

- 

 

- 

50,000 

 

- 

 

- 

50,000 

 

- 

 

- 

50,000 

 

- 

 

- 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน 

8) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน(อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลสวนหมอน) 

30,000 

 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 รวม จํานวน 8 โครงการ 135,000.- 135,000.- 135,000.- 135,000.- 135,000.-  

2. การบริหาร

ราชการดวยความ

โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล

สาธารณะขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

 

9) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล

ขาวสารแกประชาชน 

10) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

11) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร

ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใส 

12) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนดวยการ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใส 

13) มาตรการ NO Gift Policy 

14) โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

15) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

16) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป” 

17) กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป” 

18) มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอน 

19) มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค 

ไมมีประสิทธิภาพ 

20) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

21) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

22) โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ

บาล 

23) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

24) โครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” (ยกระดับ

มาตรฐานการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

25) โครงการพัฒ นาระบบการให บ ริก ารประชาชนผ านระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

26) มาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน 

27) มาตรการจัดทําแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส 

15,000.- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15,000.- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

15,000.- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

15,000.- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

15,000.- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใ ช

ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

28) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

29) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน 

30) โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

31) โครงการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

32) โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

33) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน 

34) มาตรการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 รวม จํานวน 26 โครงการ 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.- 15,000.-  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. การสงเสริม

บทบาทและการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

35) โครงการจัดเวทีประชาคม 

36) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร สมาชกิ อบต. พนักงาน 

ลูกจาง อบต.สวนหมอน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตําบลสวนหมอน 

 

20,000.- 

30,000.- 

20,000.- 

30,000.- 

20,000.- 

30,000.- 

20,000.- 

30,000.- 

20,000.- 

30,000.- 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

37) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอน 

 

- - - - -  

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน และบูรณาการ

ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ

ทุจริต 

38) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

39) โครงการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

- 

20,000.- 

- 

20,000.- 

- 

20,000.- 

- 

20,000.- 

- 

20,000.- 

 

 รวม จํานวน 5 โครงการ 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.- 70,000.-  

4. การยกระดับกลไก

การตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายใน และการบริหารความ

เส่ียงการทุจริต 

40) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจาํป 

41) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

42) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

43) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

สําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

 

  - - - - -  

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง

รองเรียนการทุจริต 

44) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ

ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

45) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ

การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 รวม จํานวน 6 โครงการ - - - - -  

รวมทั้งส้ิน จํานวน 45 โครงการ 220,000.- 220,000.- 220,000.- 220,000.- 220,000.-  
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สวนท่ี 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

################################################################################ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 

 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี และการ

ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 

ลําดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑขอบังคับท่ีสําหรับบุคลากร

องคกการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจําเปนตองดําเนินโครงการสงเสริมการใหความรูดานกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารงาน 

และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู

เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสยี 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 50 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  
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 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต  สื่อสังคมออนไลน บอรด

ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  

 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 25,000.- 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) จัดการฝกอบรม และจัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต 

สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง 

(เผยแพรประชาสมัพันธรายไตรมาส) 

 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน

การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลําดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอนเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกร

อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึก

ใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนลําดับท่ีดีของสังคม ยึดม่ัน

ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสํานึก

เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยาง

ยั่งยืน จึงไดกําหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน 

3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักคุณธรรม จริยธรรม

มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน จํานวน 50 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

 7) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 30,000.- บาท      

8. ผูรับผิดชอบ 

 หนวยตรวจสอบภายใน : องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด

วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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ลําดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการเปนเลิศ”  

2. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ

ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใน

เรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน ประชาชนไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง ซ่ึงภารกิจท่ีสําคัญคือ

การบริการประชาชนตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากพนักงานหรือบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจิตในการใหบริการ และใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ก็จะกอใหเกิด

ความพึงใจในการใหบริการของประชาชนผูรับบริการ หากองคกรมีการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัล พนักงาน

หรือบุคลากรท่ีใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ บริการดวยความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ก็จะเปน

ตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน 

บุคลากร ผูใหบริการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการตอไป 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน บุคลากร 

ผูใหบริการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ จึงไดจัดทําโครงการบุคลากรตนแบบ ดาน“บริการเปนเลิศ”  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานบริการยอดเยี่ยม และเปนตนแบบใหแกบุคลากรคนอ่ืนๆ 

ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ เทาเทียมกัน และเปนธรรม 

2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ  

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน 

4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน

องคกร 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 
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3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ และเผยแพรให

บุคลากรใหทราบ 

4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ โดยประเมินผลจาก

หลักเกณฑท่ีกําหนด โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชนมาเปนเกณฑในการตัดสิน

รวมดวย 

6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ  

7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 

จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  

 6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 -ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีพนักงานตนแบบดานบริการประชาชนยอดเยี่ยม เปนธรรม 

 ผลลัพธ  

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ

ใหบริการ) 

2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 

และซ่ือสัตยสุจริต  

2. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ

ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใน

เรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย

สุจริต จะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงาน

และบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงาน

เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ

อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 

4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  
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6) ประกาศผลการคัดเลือก  

7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 

จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 -ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

 ผลลัพธ  

 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 
 

1.2.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลําดับที่ 5 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสริมสนับสนุนให

ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต 

คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดย

อาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน จํานวน 100  คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 

 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  

 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 50,000.- บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

 2 ) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 

(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลําดับที่ 6 
 

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา

ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ

ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอนจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก

ผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความ

ดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4) เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน 

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปน

ท่ีประจักษ  

 3) จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจักษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

 4) คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจกัษ 

 5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ และ

เผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

 6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให

เปนท่ีประจักษ 
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 7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 -ไมใชงบประมาณ 

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จํานวนหนวยงานและบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ผลลัพธ 

 1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคม 

 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเปน

ประโยชนตอสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต  
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ลําดับที่ 7 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองเชิดชูเกรียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนทําคุณประโยชนหรือเขา

รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ

ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ

สวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน อยางสมํ่าเสมอ องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความ

ซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 

และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนโดยการมอบใบประกาศ

เกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน และควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคล

ตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทราบโดยท่ัวกัน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอน 

 2) เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 3) เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอนมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน  

 2) ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือก

บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 

 2) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
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 3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการ

คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

 4) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 -ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จํานวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

 ผลลัพธ 

 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และ

เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 1.3.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลําดับที่ 8 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลสวนหมอน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี

คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม

เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 

การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนา

คนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณ ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริม

การดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ

สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ข้ึน เพ่ือเปนการสราง

ภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 

 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 

 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน จํานวน 50 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
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 3) ดําเนินการตามโครงการ 

 4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลสวนหมอน 30,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สภาเด็กและเยาวชนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนไดรับการฝกอบรม จํานวน 50 คน 

 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบ

ประเมินผล/แบบทดสอบ)  

 ผลลัพธ 

 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 

(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ลําดับที่ 9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส

กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุง

ขอมูลขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 

 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน 

4. กลุมเปาหมาย  

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี

การแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง

เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 



  

 
27 

 

 5) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน

เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การ

จัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม

หรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน  

  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ  

  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  

  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ

คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  

 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center  

 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 9) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน

ใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   

ผลลัพธ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ํากวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

ลําดับท่ี 10 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน

เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 

แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ

ดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดําเนินโครงการเสริมสราง

ความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางได

ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3) เพ่ือปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 

 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนได

ทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตางๆ 

 3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
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 4) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 

 5) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน 

สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน 

 6) ประชุมกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 

 7) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพรผลการดําเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 

  7.1) ผลการดําเนินโครงการ 

  7.2) รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป  

  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด 

  7.4) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนและรายป  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง  

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลําดับที่ 11 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา

รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลสวนหมอนจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ

มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเพ่ือใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ 

เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี

สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว  เชน 

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     

จัดจาง ฯลฯ 

 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  

 

4. กลุมเปาหมาย 

 สํานัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล

สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2) ประชุมคณะทํางานฯ  
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2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ

สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และ

ชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล

ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาว

ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงาน

การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ

ประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ

เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ

ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ

ประชาชน  

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร

ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ

บริหารสวนตําบลสวนหมอนใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 

   - การบริหารงาน 

   - การบริหารเงินงบประมาณ 

   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   - การสงเสริมความโปรงใส 

2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว   

 3) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

4) กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ํากวา

รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

ลําดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต 

รวมท้ังผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให

เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ

ประชาชน จึงไดมีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนแสดงเจตนารมณในการนําหลัก

คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ

บริหารสวนตําบลสวนหมอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

 2) ประชาชน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 

 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 

 3) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
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 4) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตฯ 

 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด 

 5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

 6) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอน พ.ศ. 2566 - 2570  

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.2.2 การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลําดับที่ 13 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ

นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 

เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ” 

 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น

ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน

ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน

ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให

เปนไปตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ

ประชาชน ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

กระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนําไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด

ผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบรหิาร

สวนตําบลสวนหมอนมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

 2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
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 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 

2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน

ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบ

สํารวจ) 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียน

เรื่องสินบน 
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ลําดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัด

ใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองให

ความสําคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม

ตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ

การใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึง

ความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตอง

ปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจ

หนาท่ีของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชน

สุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสทิธิภาพและ

ความคุมคา องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยาง

เทาเทียมกัน  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอนใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน 

4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน

องคกร 

4. กลุมเปาหมาย 
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 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน  

5. วิธีดําเนินการ 

 1) ผูบริหารกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจของหนวยงาน 

 2) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการใหบริการอยางเทาเทียม 

 3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน 

 4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน 

 5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 

 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีการกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันเปนพันธกิจของหนวยงาน 

2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ

ใหบริการ 

 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี

อํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม

ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให

มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบ

ไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได องคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอนจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน 

 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 

คนเกงเขามาทํางาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 
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 1) ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบ 

 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 

 3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 

 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 

  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางาน

สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 

  - มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อน

ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ

เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงต้ังใหเปน

พนักงาน 

  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 

  ฯลฯ 

 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 7) ดําเนินการตามมาตรการ 

 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน 1 มาตรการ 

 ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนลดลง 
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ลําดับที่ 16 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติม

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิด

ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปน

เรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีสวนรวมในการติดตาม

ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 2) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

เบิกจายงบประมาณ 

 3) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทํางานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 

 3) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง 

(Cross Check) 

 4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทํางานกําหนด 

 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
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 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross 

Check)  

 ผลลัพธ 

 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80  
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ลําดับที่ 17 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชนองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดดําเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป” 

เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง 

 2) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

 2) วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 4) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณถัดไป 

 5) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจําป จํานวน 1 ฉบับ 

2) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจําปแกสาธารณชน อยางนอย 3 ชองทาง 

ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง  
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ดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน

รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได

กําหนดการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  

 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ใหความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ

ดําเนินการท่ีขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน” 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ

บริหารสวนตําบลสวนหมอน และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน

การจัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู

เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 5) ดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

 6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
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ลําดับที่ 19 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ

ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน จึงใหความสําคัญกับการดําเนินการใชจายงบประมาณท่ีมี

ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกันการใชจาย

งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ” 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางการใชจายงบประมาณใหตรงตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 

 2) เพ่ือปองกันการทุจริตในการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร 

ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กําหนดใหมีข้ันตอนการตรวจสอบการใชจายเงินใน

ประเด็น ดังนี้ 

  - ถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของหรือไม 

  - เปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือไม  

  - เกิดประโยชนและมีความคุมคาในการดําเนินหรือไม 

  - ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอนการใชจายงบประมาณตามมาตรการท่ีกําหนด 

 5) ดําเนินการตามมาตรการ 

 6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
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 ผลผลิต 

 มีประกาศใชมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนทุจริตเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ ลดลง  
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ลําดับที่ 20 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน

เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 

แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน

การใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได 

เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 

 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

4. กลุมเปาหมาย 

 1) บุคลากรของหนวยงาน 

 2) ประชาชน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ

กฎหมาย โดยกําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปดเผย

และตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 2) จัดทําคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ

ราชการ  

 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน 

แผนผังข้ันตอนในการดําเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 

 4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของ

ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียน

การยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 

 5) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 

อยางนอย จํานวน 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง 
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ลําดับที่ 21 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน  

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี

อํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล

มาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้

การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล

ไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน

การใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอน 

 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน  

5. วิธีดําเนินการ 

 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 

  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
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  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน

รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย

ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย

ขาวเปนตน 
  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 15,000.- บาท  

8. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 22 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปน

สังคมพหุวัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ

ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช 

โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการ

สาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึง

การอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย 

ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือ

พวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับ

มาตรา 8 แหง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได

กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการ

ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทํา

โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชนตอประชาชน 

2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน 

 4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน

องคกร  

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 
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5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุม

ใหบุคลากร และประชาชนทราบ 

 2) จัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน เพ่ือสราง

เกณฑมาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมี

ประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 

 3) จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชใน

การดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

 4) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี

กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

 5) จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู

พิการ 

 6) มีการนําระบบออนไลน มาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบรกิารประชาชน  

 7) จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสทิธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ

แกไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ทางหมายเลขโทรศัพท สื่อสังคมออนไลน 

อีเมล เว็บไซต เปนตน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 

 ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 23 
 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้  การใหบริการสาธารณะแก

ประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมักจะประสบปญหา

ดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปน

จํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไม

เปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบ มีการแซงคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการ

ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี

กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชน

สุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ

จําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้  ตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน จึงไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียม

กันในการใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผู

มาติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา

รับบริการ 

 2) เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 

 3) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

 4) เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ

กระทําการประพฤติ มิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
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 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 4) ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ

ตามลําดับคิว 

 5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

 6) สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 

แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับ

บริการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 2) การใหบริการเกิดความโปรงใส ขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ีลดลง 
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ลําดับที่ 24 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ

ตามหลักธรรมาภิบาล) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัด

ใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองให

ความสําคัญในการสรางความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม

ตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ

การใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึง

ความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตอง

ปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจ

หนาท่ีของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชน

สุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสทิธิภาพและ

ความคุมคา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําโครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” 

(ยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ  

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ในทองถ่ิน 

4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน

องคกร 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 
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5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ

ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ ปรับปรุงแผนผังกําหนด

ผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

  5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4) ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา

แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของ

หนวยงาน 

 5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการใหบริการ 

 6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปญหา และอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ และเผยแพรให

บุคลากรและสาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 

2) มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 
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ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 25 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  

 การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยู ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส            

(e-Service) ไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง โดยทําใหผูรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความ

โปรงใส และสามารถปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ

บริการดวย e-Service จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบริการสาธารณะ

ตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะห    การจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบาย

และการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับไดวาเปนสวน

หนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุกหนวยงานนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

งานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปน

ระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐไดอีกดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามภารกิจ

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมี

ความโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอ

ดวยตนเองอีก 

2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  

3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน  

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 2) กําหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 3) จัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชน

ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซต
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หรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับ

บริการไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน 

  - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 

  - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 

  - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน 

  - ระบบกรอกขอมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้นคนพิการท่ีมีชองทางการ

แนบไฟลเอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 

 5) จัดทําคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 6) จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  

 7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 8) รายงานผลการดําเนินการ   

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณท่ีดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ       

8. ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ 

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 26 
 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง

ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสู

การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ 

 เพ่ือใหองคการบรหิารสวนตําบลสวนหมอนมีการพัฒนาการบริหารงานขององคกรใหมีความคุมคาเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร และ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดจัดทํา

มาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเสริมสรางการบริหารงานของหนวยงานเกิดความคุมคา 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคกร  

 2) กําหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซ้ือ/จัดจาง ท่ีตองประเมินความคุมคา กอนและหลัง

ดําเนินการ เชน 

  - ภารกิจท่ีสงผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก 

  - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  - วงเงินของการจัดซ้ือจัดจาง 

  เปนตน  

 3) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของ

หนวยงาน และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 4) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 5) ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการใหมีการประเมินความคุมคาตามมาตรการท่ีกําหนด 

 6) ดําเนินการตามมาตรการ 

 7) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน 

2) มีการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนดานการบริหารงานของหนวยงาน ลดลง 
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2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ลําดับที่ 27 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน

การปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา 

“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก   

ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

  1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด รวมถึงรายงานการทํา

แผนฯแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ

รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E 

– PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 

 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก

เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 7) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก 

สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. 

http//www.nacc.go.th เปนตน 
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 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 

8. ผูรับผิดชอบ  

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอน พ.ศ. 2566 - 2570  

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

 

ลําดับท่ี 28 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ

ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง

ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ

ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี

เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ

วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ

เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม

ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ

ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ตามหลักธรรมาภิบาล” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามหลักธรร

มาภิบาล เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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 3) ทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 

  - ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 

  - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาท่ี 

  - ไมใหเจาหนาท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธ

สวนตัว 

  เปนตน 

 โดยกําหนดจัดทําเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก  

  - ผูบริหารหนวยงานกับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

  - ผูอํานวยการสํานัก/กอง กับ ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 

  - ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 

 4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ

อนุมัติ 

 5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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ลําดับที่ 29 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ

ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ

รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ

ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง

พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 

โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนกับปลัด

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทํา

ขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ  

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 

โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได

รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 

1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  

  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

เปนตน 

  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู

จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ

หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 

 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 

 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล

สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 
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 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 

 

 2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขาย

สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที่ 30 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ 

ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 

ดําเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนด 

ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความ

คลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ

วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม 

อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใส

ในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน 

จึงจําเปนตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง

จัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงาน

ภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด  

2) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน

เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ี

ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
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4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  

 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 3) จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่น

คําขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  

 4) ปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 31 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ 

สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมี

จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึน

สําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเม่ือมี

การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับ

ใคร 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 

4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

 3) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 

สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
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 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหการปฏิบัติงาน

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
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ลําดับที่ 32 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ

ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุม

ตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ

การใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึง

ความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตอง

ปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยก

ดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง  พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการ

จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวน

ราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 

 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 

 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน  

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 2) จัดใหมีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 3) จัดทําประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช

ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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 4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน  

  - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

หนวยงาน เชน 

  - จัดทําปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ

ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 

  - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ

ประชาชน      

  - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน

การใหบริการ 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 

 2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงาน

ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทําการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

2) จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  
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2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ

การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ

ประชาชน 

ลําดับที่ 33 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายใน

การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ

ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 

ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 

ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 

ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร

กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหาร

จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหนวยงาน 

 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
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 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 

 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 

นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวน

ราชการ เปนตน 

 2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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ลําดับที่ 34 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะประสบ

ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 

ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 

ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 

ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ

มาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไม

สรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) ดําเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต  

 3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได  

 4) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ

สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี
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มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา

สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบทาย

คําสั่ง  

 6) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอํานาจใหผูมี

หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 7) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 8) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 9) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

 10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอํานาจ,รักษาราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  

 ผลลัพธ 

 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

ลําดับที่ 35 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง

และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง

ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนว

ทางการดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอนดวยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน

การดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะ

มีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 

จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง

แทจริง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 

 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 

 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 
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 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 

 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม

ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ

สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยาง

เสมอภาค และเทาเทียมกัน 

 3) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000.- บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และ

เทาเทียมกัน   

 ผลลัพธ  

 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 

 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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ลําดับที ่36 
  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ

จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ี

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน และรวมดําเนินการ

โครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 

 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

         1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้ 

 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียได

เขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจํานวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

      - การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  

      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  

      - การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ 

 1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 



  

 
82 

 

 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 

 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 

 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 

 1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ

การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ

เก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดําเนินการ 

 30,000.- บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี

ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  

 2) องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  

 ผลลัพธ 

 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนนิงาน 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย

ของประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ี

หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลําดับที ่37 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว

รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได

จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/

รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน

ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง

ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน

ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให

ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 

และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 
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 1) จัดต้ังคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสวน

หมอน  

 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอน เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือ

แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

 

  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลสวนหมอน 

  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ

รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  

  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 

ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  

  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 

  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน

สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  

  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก

จะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 

  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

  - กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ

คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  

  - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลว

เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  



  

 
85 

 

 4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง

รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  

      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอน ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข

ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

 7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ

เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 

 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให

ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ

ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

 4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง

ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม

มาตรการท่ีกําหนดไว 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไมต่ํากวารอยละ 80 
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3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการ

ทุจริต 

ลําดับที่ 38 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก

พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง

หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง และยัง

มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม

อยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุง

แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ

ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา

กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 

รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต   

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 

 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ  

เว็บไซตของหนวนงาน 

 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ 

ของหนวยงาน 

 3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 

 4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
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 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 

 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 ผลลัพธ 

 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ํากวารอยละ 10 
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3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

ลําดับที ่39 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก

ภาคสวนในการท่ีจะปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ

ปองกันการทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดจัดทํากิจกรรม

บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และ

สรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง

ตอไป  

 3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ

ตอตานทุจริต 

 2) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง  

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

สวนหมอน 

5. วิธีดําเนินงาน 

 1) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 3) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ

ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 

 4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม

แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
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 5) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000.- บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต อยางนอย 1 เครือขาย 

ผลลัพธ 

มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 

ลําดับที่ 40 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม

มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก

การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ

สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ

กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน

ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลสวนหมอน เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ

องคกร 

 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ของความสําเร็จของงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
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 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีการดําเนินการ 

 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ

ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 

 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ

บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ

กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 

รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผลลัพธ 

 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์

ของงาน 

 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

ลําดับที่ 41 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค  ในอดีต ท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 

และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให

ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด

ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี

และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล

หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ

ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 

การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป

อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน

การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 

ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

4. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

 

 

5. วิธีดําเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 

2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน : ปค.4) 

  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 

 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน

และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 
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 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 

 ผลลัพธ 

 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 

80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนลดลงรอยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 

ลําดับที่ 42 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว

วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไป

กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 

90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย

ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ

ไดคะแนนไมตํ่ากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได

คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ 

“ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ

นําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน

หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ี

มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ

องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 

 2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
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 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริต 

 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

 5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และชองทางอ่ืนๆ  

 6) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง

เครงครัด 

 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  

 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 

 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 ผลลัพธ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

ลําดับที่ 43 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน

แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ

หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน

และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก

องคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน  และทํ าให การแก ไขปญ หาของประชาชนหรือการพัฒ นาท องถ่ิน 

ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน เพ่ิมพูนความรู ความ

เขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

ของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน ใหมีความพรอม

ในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 
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 1) จัดทําโครงการ/แผนงาน  

 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  

 4) อบรมใหความรูตามกําหนดการ 

 5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมตํ่ากวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขารับการ

อบรม 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน บริหารราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลําดับที่ 44 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ

ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 

สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธภิาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความ

โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจรติ 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ

พัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหาร 

 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีการดําเนินงาน 

 1) จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 2) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง  
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 3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 

 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที่ 45 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรอืตรวจสอบพบการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตําบลสวนหมอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา

ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน

ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ

ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอนมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให

ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน

สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการ

จัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรอืตรวจสอบพบการทุจรติขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ

หนวยงาน 

 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน 
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 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 

 4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 

 6) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

 8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  

  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน  

  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  

  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 

  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปรงใสและเปนธรรม 

 10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 

 11) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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