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บทนํา 

 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบรหิารสวนตําบลสมัย  

 

การวิ เคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
วัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกร โดยการประเมินโอกาสของการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการ
ควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  การทุจริตใน
ระดับทองถ่ิน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก การกระจายอํานาจ
ลงสูองคการบริหารสวนตําบลสมัย แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจ มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้   
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวน

ใหญเกิดจากการละเลย ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
๒) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล   
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย   
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม   
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ   
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจาก ภาคสวนตางๆ   
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน            
 

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถสรุปเปน
ประเด็นไดดงันี้   

๑. โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึน
จากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะ
ขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต   

๒ . สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบัน มุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน   

๓ . การขาดกลไกลในการตรวจสอบความโปรงใส ปจจุบันเปนที่ทราบดีวาการทุจริตใน
ปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่
จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้    

๔ . การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปน
เรื่องราวของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมี
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การใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ   

๕ . การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น ทํา
ใหเจาหนาท่ีตองการแสวงหา ชองทางเพื่อเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว             

 ๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตวสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับ
การเนนเปนพิเศษถือวา เปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและ
เกรงกลัวบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม   

๗ . มีคานยิมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิต เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อสัตยเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปน
คนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายบานเมือง  

  

*** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสมัย
ดังกลาวขางตน เปนเพียง ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
สมัย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละแหงสามารถนํา SWOT Analysis และ Mckinsey’ s ๗s มาใช
ในการวิเคราะห   ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบท ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 

 

หลักการและเหตุผล 
 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันย่ิงจะทวี
ความรุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของ
ชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลกระทบตอกระแสการกระจายอํานาจและ
ความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง อีกทั้งสงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการ
ทุจริตคอรรปัชั่นมีผลในเชิงลบ อันสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด ภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) ที่พบวา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหา
การคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 

 

แมในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกัน การทุจริต แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลงคนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรรปัชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต
อดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่
ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่
ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเตม็ศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง    
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ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับท่ี ๓      
เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐตลอดจน ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อให   
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต ” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต                 ( Corruption Perception Index –  CPI ) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนง หนาที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้   

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต   
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต   
ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก   
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกลและกระบวนการปราบปรามการทุจริต   
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
 

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมใน
การปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสมัย (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖4) ข้ึน เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดาน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
อันจะนําไปสู การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลสมัย 
2. เพื่อสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน

การปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการ
ประพฤติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

3. เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัยเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

5. เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลสมัยท่ีมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
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เปาหมาย 
1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

สมัย รวมถึงประชาชนในเขตตําบลสมัยมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จรยิธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ     

๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของขาราชการ    

๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย    

๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัยที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม    

๕. องคการบริหารสวนตําบลสมัยมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

ประโยชนของการจัดทําแผน    
๑. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

สมัย รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรร
มาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน    

๒. องคการบริหารสวนตําบลสมัย สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได    

๓. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งใน
การเฝาระวังการทุจริต    

๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเข็มแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต    

๕. องคการบริหารสวนตําบลสมัย มีแนวทางการบริหารราชการที่มีปะสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการ กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2562 – 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  อําเภอสบปราบ  จังหวัดลําปาง 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสราง
สั ง คมที่ ไ ม
ทนต อการ
ทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้ ง ข า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง  ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
การเมือง ฝายสภา
ท อ ง ถิ่ น แ ล ะฝ า ย
ประจําขององคการ
บริหารสวนตําบล
สมัย 

1.1.1 โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

100,000 100,000 100,000  

1.1 .2  มาตรการ “สง เสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู เรื่อง 
ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน” 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

1.2 การสราง 

จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

1) กิจกรรมปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่
ตําบลสมัย 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

2 )  โ ค ร งก า รส ง เส ริ มอ าชี พแก
ผูสูงอายุ (การทาํพิมเสนน้ํา) 

11,000 11,000 11,000  

1 . 3  ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ให เด็ กและ เย าวชน ตํ าบ ลสมั ย 
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

ไมใช
งบประมาณ 

 

2) โครงการรณรงคและแกไขปญหา
ยาเสพติด  To be number one 

36,000 36,000 36,000  

3) โครงการวัยรุน เทหไดไมพ่ึงยา 7,000 7,000 7,000  
4) โครงการทักษะชีวิตเนนจิตอาสาสู
ชุมชน 

40,000 40,000 40,000  

มิติที่ 1 รวม 2 มาตรการ 2 กิจกรรม 6 โครงการ 194,000 194,000 194,000  
2 .  ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจ ริต
ของผูบรหิาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตาน
กา รทุ จ ริต ขอ งผู บ ริห า รอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ สรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.2.1 (2) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดอืน” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

 

สวนที่ ๒ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการ

เ บิ ก จ า ย เ งิ น ต า ม ข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.2.2 (3) โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.2.3 โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

20,000 20,000 20,000  

2.3 มาตรการการใช 
ดุลยพินิจและใช 
อํานาจหนาที่ 
ใหเปนไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบานเมืองท่ีด ี

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

10,000 10,000 10,000  

2.3.2 มาตรการ การมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แกหนวยงาน/บุคคล 
ในการดําเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนใหเปนที่ประจักษ 

โ ครงการยกยอ ง เชิ ดชู เ กี ย รติ
หน วย งาน/บุ คคลที่ ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.5  มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2 . 5 . 1  กิ จกร รม  “ก าร จัดทํ า
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.5.2  มาตรการ “ใหความรวมมอื
กับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองคกรอิสระ” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

2.5.3 มาตรการ “แตงตั้ง
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง
รองเรียน” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

มิติที่ 2 รวม 4 มาตรการ 5 กิจกรรม 3 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000  

3. การ
ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า ร มี ส ว น
รวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จั ด ใ ห มี แ ล ะ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวน
ร วมตรวจส อบการ
ปฏิบั ติ ราชการตาม
อํ า น า จ ห น า ท่ี ข อ ง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลสมัยใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

3.1.2 กิจกรรม “อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมลูขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 

10,000 10,000 10,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.1.3 มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่

ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย” 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

3.2.1 กิจกรรมการดําเนินงาน
ศู น ย รั บ เ รื่ อ ง ร า ว ร อ ง ทุ ก ข
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

3.2.2 โครงการองคการบริหาร
สวนตําบลสมัยเคล่ือนที่ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการ
ต ร ว จ ส อบ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห ผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

3 . 3 . 1  ม า ต ร ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบ ริหารส วน
ตําบล 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

3.3.2 (1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรบังานจาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

3.3.2 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัย 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

มิติที่ 3 รวม 5 มาตรการ 3 กิจกรรม 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000  
4.  ก า ร
เส ริมสร าง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบั ติ
ราชการของ
อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง     
สวนทองถิ่น 
 

4 .1  มีก ารจัด วา ง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจ เ งิน แผ นดิ น
กําหนด 

4.1.1 โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

4.1.2 มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองคการบริหาร
สวนตําบลสมัย 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.2 การสนับสนุน

ใหภาคประชาชน
มี ส ว น ร ว ม
ต ร ว จ ส อ บ กา ร
ปฏิบั ติ หรือการ
บริหารราชการ
ตาม ชองทางที่
ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได 

4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ  ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง 
การโอน ยาย 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

4.2.2 กิจกรรมการรายงานผล
การใชจ าย เงิน ใหประชาชน
ไดรับทราบ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

4.2.3 กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

4.3 การสงเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ต ร วจ ส อ บข อ ง
สภาทองถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 

100,000 100,000 100,000  

4.3.2 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 

4.4 เสริมพลังการ
มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ชุ ม ช น 
( Community) 
และบูรณาการทุก
ภ า ค ส ว น เ พื่ อ
ตอตานการทุจริต 

4 . 4 . 1  กิจกรรมกา รติดป า ย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

6,000 6,000 6,000  

4.4.2 ไมมี โครงการ/มาตรการ/
กิจกรรม 

- - -  

มิติที่ 4 รวม 2 มาตรการ 5 กิจกรรม 1 โครงการ 106,000 106,000 106,000  
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มิติที่ 1 การสรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชน-สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลสมัย  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบ
กับประกาศประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลสมัย  ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมู
คณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ
อันถูกตอง     ดีงาม ท้ังกาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางาน
รวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความ
เชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามารับบรกิารที่องคกรนั้นๆ  

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงได
จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่

ใหเกิดประโยชนสุขแก ประชาชน  
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน  
4. เปาหมาย  

ผูบรหิาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตาํบลสมัย  จํานวน 65 คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีการดําเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลสมัย  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จรยิธรรม และมีการศึกษาดงูานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

สวนที่ 3 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ  
100,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตําบลสมัย ประเมินความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 
70  

ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย เกิดจิตสํานึกที่
ดีในการตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
สมัย”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสมัยไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลสมัย โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง ลงวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2545 กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นใน
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี 
ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวน
จากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสมัย ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปน
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชใน
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การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง 
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล  

3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองคกร
และระดับบุคคลและเปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหาร
ใชอํานาจในขอบเขต สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอ
ประชาชนและตอสังคมตามลําดับ  

3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสรมิสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีดําเนินการ  

1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสมัยเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับ
องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสมัย
เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใส
และตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม 
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 

การมีผลประโยชนทับซอน  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทบัซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด  
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ    
พวกพอง “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจ
ที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการ
โดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครฐัทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับ
ซอน  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสมัย เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ เพื่อใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน  

3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวน ตําบลสมัย  

3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสมัยมี
จิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรม เร่ืองความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  
4. เปาหมาย  

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

6. วิธีการดําเนินการ  
จัดทําสื่อใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
ตัวชี้วัด พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน  
ผลลัพธ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมี

ความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันให
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐให
เหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม  รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน 
สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะ
เรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ดาน อันรวมถึงการตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่อง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรม
เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพื่อนําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะปองกัน
การทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให
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เกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปน
พื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลสมัยให
บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูใน การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  

3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ
ตระหนักถึงปญหาการทุจริต คอรรัปชัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีดําเนินการ  

1. ศกึษาและรวบรวมขอมูล  
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
3. ตรวจสอบความถูกตอง  
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทบัซอน  
5. ประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  

ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนที่ตาํบลสมัย  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณ
ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปา
ของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาที่
สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สี
เขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซ
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คารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษและผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ให
เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส  

เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงไดจัดทําโครงการ 
“ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นที่ตําบลสมัย” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของ
ประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้ง
เปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เปนสาธารณะรวมกัน  

3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดย
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลสมัย 

3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความ
สมดุลเพิ่มมูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน  

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรม
รื่นและคลายรอนแกประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ปลูกตนไม จํานวน 100 ตน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลสมัย  
6. วิธีดําเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 
และประชาชนในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ให
จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อปลูกตนไม  

6.3 ขอความอนุเคราะหกลาไม พันธุไม จากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใชในโครงการ  
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลัง

มวลชน และประชาชนในทองถ่ิน  
6.5 รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  
10.2 ทําใหเพิ่มพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน  
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10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคแีละสรางความรมรื่นใน
ชุมชน 
โครงการที่ 2 
 
1.ชื่อโครงการ 

โครงการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ (การทําพิมเสนน้ํา) 
 

2.หลักการและเหตุผล   
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 
67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปนี้ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล  เมือง
พัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดงันี้ (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

  องคการบริหารสวนตําบลสมัย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ที่จะดูแล
ประชาชน  จึงไดจัดทําโครงการอบรมสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ ในรูปแบบของการรวมกลุม  เพ่ือใหการ
ดําเนินกิจกรรมเปนประโยชนตอผูเขารวมโครงการทุกทานจะไดรับความรู  สงเสรมิทักษะและประสบการณ  
ซึ่งจะสงผลทั้งในดาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูใหดีขึ้น และยังสามารถนําความรูท่ีไดมาตอ
ยอดเปนอาชีพเสรมิ  เพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว ไดเปดโอกาสใหสมาชิกของกลุมไดรับการ
เพิ่มพูนความรู  ฝกประสบการณในการดําเนินกิจกรรม  ไดรับแนวคิดใหมๆ เพื่อนําความรูจากการฝกอบรม  
มาพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานคุณภาพชีวิต และสงเสริมการสรางรายไดใหกับครอบครัว และ
ชุมชนตอไป  
  

3.วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานอาชพีใหแกกลุมผูสูงอายุ 
2.  เพื่อสรางโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพใหกับผูสูงอายุ 
3.  เพื่อใหกลุมผูสูงอายุ ไดมีผลิตภัณฑใหมๆที่จะนําออกสูตลาดได 
 4.  เพื่อเสริมสรางใหผูสูงอายุพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนนิชีวิตบนพื้นฐานแนวคิด

ปรัชญา    เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.กลุมเปาหมาย 
 

      ผูสูงอายุ  หมูที่ 4 และ 8   จํานวน  30 คน  
 
5.การดําเนินงาน 
    1. เสนอโครงการตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
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                 2. ประสานงานกับเจาหนาทีผู่เกี่ยวของ  
                 3. จัดทําแผน เตรยีมวัสดุ อุปกรณ เอกสาร สื่อ ท่ีใชในการอบรม 
                4. ประชาสัมพันธโครงการ 
                 5. จัดทําโครงการ 
                  6. ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการ  

6.สถานที่ดําเนินงาน 
 

  พื้นที่เขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 

  ปงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณ 
  

งบประมาณทั้งสิ้น  11,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1.  กลุมผูสูงอายุไดมีทักษะและความรูในการทาํพิมเสนน้าํ 
 2.  กลุมผูสูงอายุมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีผลิตภัณฑที่สามารถ

จําหนายสูตลาดไดเพ่ิมขึ้น 
 3.  กลุมผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองได 

 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 

งานพัฒนาชุมชน (สาํนักปลัดฯ) องคการบริหารสวนตําบลสมัย   
 
11. การประเมินผล 
 

วัดและประเมินผล แบบสอบถาม   
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ประเมินผลสัมฤทธ์ิจากแบบรายงานสรุปผลโครงการและการ

จําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ 
 
 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตาํบลสมัย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปน
ปญหาที่สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน
นั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
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รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทย
ใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถ      อยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น  

องคการบริหารสวนตําบลสมัยพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัด
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม ใหเด็กและเยาวชนตําบลสมัย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพื่อเปนการ
สรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่ สําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปน
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึก
ใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด
ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึง
สังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย สุจริต  

3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  

3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวน
ตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  
4. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลสมัย จํานวน 100 คน  
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถ

นําความรูประสบการณที่ไดรบัมาปรบัใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ดําเนินการ  
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 

สุจริต  
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการ

โกงทุกรูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  To be number one 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤต จากสถานการณ
ปญหายาเสพติด ที่ไดเริ่มแพรระบาดและกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอยางนาวิตก การหวนกลับมาระบาด
อยางหนกัของยาเสพติดในปจจุบัน เปนผลใหเยาวชนหลงผิดเขาสูวงจรของการซื้อขายและเสพติดเพิ่มมาก
ขั้น ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเปนปญหาที่สรางความรูสึกสะเทินใจและเจ็บปวด
ใหกับพอแมผูปกครอง และปญหายาเสพติดไดนํามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมตางๆใน
สังคม 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลสมัย  จึงไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวและเห็นวาทุกภาค
สวนของสังคมควรมีบทบาทในการแกปญหารวมกัน จึงจัดโครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  To 
be number one ขึ้น 
3. วัตถุประสงค  

- เพื่อใหเยาวชนนักเรียนนกัศึกษาไดรบัรูและรับทราบถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
- เพื่อสรางผูนําเยาวชนในการตอตานและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใน

สถานศกึษาและชุมชน 
4.   กลุมเปาหมาย 
  เยาวชนในเขตตําบลสมัย 
5.  วิธีการดําเนินโครงการ 
  - จัดทําโครงการเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติใหดําเนินการ 
  - ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการดาํเนินการ 
  - จัดทําหลักสูตรการอบรม 

- ประสานวิทยากรและกลุมเปาหมายเขารับการอบรม 
  - ดําเนินการอบรม 
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- รายงานผลการอบรม 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2562 - 2564 
7.  สถานที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
8.  งบประมาณ 
  36,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  - ผูเขาอบรมไดรวมรณรงคใหเยาวชนและประชาชนรับรูและทราบถึงปญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด 
  - ผูเขาอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทางดาน
รางกายจิตใจไมตกเปนทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 
โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : 

โครงการวัยรุน เทหไดไมพึ่งยา 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาเสพติดเปนปญหาสําคัญซึ่งมีผลกระทบและเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ เด็ก
และเยาวชน เปนเปาหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเปนวัยท่ีเอื้อตอการเขาไปเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งปจจัยจากตนเอง คือ เปนวัยท่ีตองการเรียนรู อยากลอง ตองการเรียกรองความสนใจ ตองการคนหา 
สรางตัวตน สรางการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณสูง กลาเสี่ยง กลาทําสิ่งทาทาย นอกจากนี้ นักคายา
เสพติดตางมองวา เยาวชนสวนใหญมีเงนิ จึงมีความมั่นใจวาการคายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทําใหมีลูกคา
อยูสม่ําเสมอ จากสถิติคายาเสพติดพบวา เด็กและเยาวชนที่เขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดเริ่มมีอายุนอยลง 
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรียนรูวิธีปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะไดสามารถรวมมือกัน
ปกปองเด็กและเยาวชน จากปญหายาเสพติดในชุมชน  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงไดจัดโครงการ “วัยรุน เทหไดไมพึ่งยา” 
3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเยาวชนไดรบัความรูถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

2. เพื่อสรางเครือขายเยาวชนในการปองกันและแกไขตอตานยาเสพติด 

3. เพื่อเสริมสรางความเข็มแข็งใหเยาวชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

4. เปาหมาย 

ผูนําชุมชนและเยาวชนในเขตพื้นที่ตําบลสมัย 
5. วิธีการดําเนินงาน 

- จัดทําโครงการเสนอ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติใหดําเนนิการ 
- ประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการดาํเนินการ 
- จัดทําหลักสูตรการอบรม 
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- ประสานวิทยากรและกลุมเปาหมายเขารับการอบรม 
 - ดําเนินการอบรม 
- รายงานผลการอบรม 

6. ระยะเวลาดําเนินการงาน 
ปงบประมาณ 2562 - 2564 

7. สถานที่ดําเนินงาน 
เขตพื้นที่ตําบลสมัย 

8. งบประมาณ 
 7,500 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. เยาวชนไมเขาไปของเก่ียวกับยาเสพติด 

2. หมูบานมีเครือขายปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการทักษะชีวิตเนนจิตอาสาสูชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การพัฒนาใหนักเรียนเปนบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุข
ตามที่สังคมมุงหวัง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา 
อารมณและสังคม เสรมิสรางใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการ
ทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความสามารุในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารุในการแกปญหา ความสามารุในการใชทักษะชีวิตแบะความสา
มารุในการใชเทคโนโลยี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตรยิ ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย 
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทํางาน
และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ฉบับพุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2556) ไดกําหนดใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการพัฒนาตนเองอยางรอบดานมุงเนน
การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมเสริมสราง
เยาวชนของชาติใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝนและสรางจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพ่ือสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข แนวทางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลดีงกกลาว
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาโดยอาศัยบริบทของทองถิ่นซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพัน รักถิ่นฐานบานเกิดและ
เปนสมาชิกที่ดีของชุมชน สอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นดานตางๆ 
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เชน การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษา สงเสริมการศึกษา ดานสาธารณสุข ประเพณี 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เปนตน 

 โครงการทักษะชีวิต เนนจิตอาสาสูชุมชนเปนโครงการที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนไดเรียนรูอยาง
บูรณาการโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community Base) ซึ่งมีกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมอนุรักษสืบสานภูมิ
ปญญาทองถ่ินและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสรางสรรคประโยชน (CAS:Creativity,Action, Service) เปน
กระบวนการเชื่อมโยงการเรียนรูสูชิวิตจริงและนําความรูไปใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและแกไข
ปญหาตางๆ  
3. วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อใหเยาวชนรวมปองกันปญหาอันเนื่องจากสิ่งเสพติด อบายมุขทั้งปวง ใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาถิ่นกําเนิด 

3.2  เพื่อใหเยาวชนเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักสามัคค ี

มีความเอ้ืออาธรตอกัน 

3.3  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีจิตอาสาสรางสรรคประโยชนตอทองถิ่น รวมคิด รวม

อนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา รวมพัฒนาบานเกิด อันที่จะกอใหเกิดความรักผูกพันบานเกิด 

4. เปาหมาย 

เยาวชนใน 5 เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลตําบลสบปราบ) อบต.สบปราบ 
อบต.สมัย อบต.นายาง และอบต.แมกัวะ) จํานวน 1,002 คน สามารถรวมกลุม และประสานงานระหวาง
โรงเรียน วัด ชุมชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพรวมพัฒนา 
บานเกิด อันที่จะกอใหเกิดความรักผูกพันบานเกิด  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการทักษะชีวิตเนนจิตอาสาสูชุมชนโรงเรียน    

สบปราบพิทยาคม 

5.2  เสนอโครงการทักษะชิวิติเนนจิตอาสาสูชุมชน ตอเทศบาลตําบลสบปราบ และ

องคการบริหารสวนตําบล 4 ตําบลในอําเภอสบปราบ (5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

5.3  คณะกรรมการโครงการทักษะชีวิตเนนอาสาสูชุมชน จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

การจัดกิจกรรม “เขาวัดวันพระ” สืบสานภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และกิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาสถานท่ีสาธารณะ ศาสนาในทองถ่ิน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ศาสนาในทองถ่ิน 

ศูนยการจัดกิจกรรม 26 ศูนย (วัด) 

5.4  คณะกรรมการเยาวชนศรัทธาวัดตางๆ 26 ศูนย (วัด) จัดกิจกรรม เขาวัดวันพระ 

เพื่อสืบสานภูมิปญญา สงเสรมิวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สถานที่

สาธารณะและอ่ืนๆ ในทองถิ่น และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน สถานที่ สาธารณะและอ่ืนๆ ใน

ทองถ่ิน ตามกลุมสนใจของคณะศรัทธา 26 วัด โดยใชวัดเปนศูนยกลางจัดกิจกรรม เขาวัดวันพระ  

5.5 ประเมินผล สรุปการจัดกิจกรรม วิเคราะหขอมูล จัดทําเอกสาร และรายงาน 
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6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน  

7. สถานทีการจัดกิจกรรม 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมใหการสนบัสนุนบุคลากร (ครู-เยาวชนในโรงเรียนและชุมชน) 
8. งบประมาณ 

 40,000 บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1 เยาวชนมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาบานเกิด 
10.2 เยาวชนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รูรักสามัคค ีมีความเอ้ืออาธรตอกัน 
10.3 เยาวชนเปนผูมีจิตอาสาสรางสรรคประโยชนตอทองถิ่น รวมคิด รวมอนุรักษ

วัฒนธรรม ภูมิปญญา รวมสรางสรรคพัฒนาอันที่จะกอใหเกิดความรักความผูกพันบานเกิด 
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มิติที่ 2 การบรหิารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม  

“ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการ
เปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่
เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ  
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 

Index : CPI)  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสรมิการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปนหนวยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการ 
กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อ
การคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปน
เวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอย
ยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ให
เหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงาน
ราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวา
คนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถิ่น อาจตองถูกครหา
ในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจ
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ใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นท่ี ทั่วประเทศตอไป  
3. วัตถุประสงค  

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตขององคกร  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 

1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ  
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจาํนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 

ครั้ง  
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- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ  
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่นได  
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถอืปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตอง
เริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการ
ทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดาน
การพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการ
ใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ 
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตอง
กอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2545 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลสมัย 

3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใส
สามารถตรวจสอบได  
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3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคล  

3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จาํนวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 (และที่แกไขเพิ่มเติม)  

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดาํเนินการบรหิารงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต  
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จํานวน 

1 มาตรการ  
- เจาหนาที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ-

บาล  
10.2 ผลลัพธ  
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %  
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมัย มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสมัย มีความโปรงใส สามารถปองกัน

การทุจริตของเจาหนาที่ได 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน”  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่ง

ของการบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุน
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลสมัย ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
องคการบริหารสวนตําบล  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและ
สามารถตรวจสอบได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน

ตําบล โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล โดยประกอบดวย 
ประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน
ตําบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว โดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน
ตําบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
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8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
งานบริหารงานบุคคล สาํนักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน 
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ
อยาง เครงครัด  
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรงานบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย จัดทําทะเบียนคุม
เงินรายจาย ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดใน
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบรหิารสวนตําบล
สมัย  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่ เก่ียวของ  

3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6. วิธีดําเนินการ  

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
10.1 บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือสั่งการท่ี เก่ียวของ  
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

และเปนไปในทิศทาง เดียวกัน  
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่ง
กําหนดใหมีการบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 
2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อปรับปรุงการดาํเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหนาสวนราชการ กองคลัง  
4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของ

จํานวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี

ประสิทธิภาพ  
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 

โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น 
การที่องคการบริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน  มาตรา 69/1 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี 
สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 69 ที่
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล  

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง 
ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระ
ตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น 
เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรร
มาภิบาล  
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3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
 

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

ตําบลที่ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัย ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงาน
ราชการ เปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
10.2 ผลลัพธ 

 - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางท้ังหมด 

 - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน  
- สามารถลดปญหาการรองเรยีนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ได
กําหนดหลักการในการบริหารราชการแผนดินวาตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกประชาชน โดยวิธีการ
บริการจัดการบานเมืองที่ดี และเพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราดังกลาว สํานักงาน 
ก.พ.ร. จึงเสนอใหมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่ง
การใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับรางพระราชกฤษฎีกา ตามที่ 
ก.พ.ร. เสนอ และไดประกาศใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2546 และคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) จึงไดกําหนดวิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการขึ้น นั่นคือ การพัฒนาระบบ
ขาราชการไทยใหมีความเปนเสิศสามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและประโยชนสุขของประชาชน ในทุกๆปงบประมาณตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปน
ตนมา สํานักงาน ก.พ.ร. จึงใหสวนราชการทั่งสวนกลางและสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชนในหลายๆ มิติ โดยเปาประสงคหลักหรือผลลัพธสุดทาย คือ พัฒนาคุณภาพ
การใหบรกิารประชาชนท่ีดีขึ้น (Better Service Quality) 

 ดังน้ัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงตองดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคกรปกคอรงสวนทองถิ่น เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
ดานบริการขององคกรปกคอรงสวนทองถ่ินใหดีขึ้นและตรงตามความตองการของประชาชนในทุกๆ ดาน
ตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 

 เพื่อสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของผูรับบริการจากหนวยงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตพื้นที่จังหวัดลําปางและจังหวัดใกลเคียง ประกอบไปดวย 5 กระบวนงาน ไดแก 

    1.1 ดานกระบวนการและขั้นตอน 
    1.2 ดานเจาหนาที่และบุคลากรผูใหบริการ 
    1.3 ดานชองทางและการใหบริการ 
    1.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
    1.5 ดานคุณภาพของการใหบริการ 

 
4. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

 4.1 ขอบเขตพื้นที่ ดําเนินการโดยการเก็บขอมูลในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 4.2 ขอบเขตตวัแปร การประเมินนี้ดําเนินการโดนประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
       ตัวแปรอิสระ คือ ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
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       ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการดานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลสมัย ซึ่ง อปท. เปนผูกําหนดโครงการและภารกิจที่จะทําการประเมิน (ประมาณไมเกิน 4 – 5 
โครงการ/ภารกิจ) ซึ่งในแตละโครงการนั้นจะทําการประเมิน 5 กระบวนงาน ตอ 1 โครงการ/ภารกิจ 

       กระบวนงานท่ีทําการประเมินตอโครงการทั้ง 5 กระบวนงาน ไดแก 
  1. ดานกระบวนการและขั้นตอน 
    2. ดานเจาหนาที่และบุคลากรผูใหบริการ 
     3. ดานชองทางและการใหบริการ 
    4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
     5. ดานคุณภาพของการใหบริการ 

 
5. ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของผูรับบริการจากหนวยงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัย มีระเบียบวิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งวิธีการ
ศึกษาวิจัย คือ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยทําการศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research)จากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
โดยกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 
 
6. แผน/ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

 6.1 สํารวจและเก็บรวบรมขอมูลโดยการเก็บแบบสอบถามกลุมประชาชนผูรับบริการ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย ที่ทําการประเมิน 

 6.2 การประเมินผลและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดที่กําหนด 
 6.3 ทําการวิเคราะหขอมลู ประเมินระดับความพึงพอใจ ประเมินขอมูลที่ไดรับตามตัวชี้วัด

ที่กําหนด 
 6.4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของผูรับบริการจากหนวยงานของ

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 

ปงบประมาณ 2562 - 2564 
 
8. หนวยงานรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

 9.1 ทําใหไดรับทราบระดับความพึงพอใจการใหบริการของผูรับบริการจากหนวยงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

 9.2 ทําใหทราบระดับความสําเร็จของการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชนตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด 
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 9.3 สามารถนําผลการสํารวจมาปรับปรงุแกไขการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอาํนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น  
1. ชื่อโครงการ :  

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเปนกฎหมายที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการ
ของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร 
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลสมัยเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น งานใหบริการ
จึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกัน
ปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องาน
บริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัยใหกับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นได  
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการ

บริการประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบรกิาร 
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส

สามารถวัดผลการดําเนินงานได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัยและผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหาร
สวนตําบลสมัย 
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ

ใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

6.4.1 ปรับปรงุแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรงุปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคดิเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุก

งานบริการ  
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ

ใหบริการแกประชาชนทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนํา

จุดบกพรองในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตลอดปงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ  

10,000 บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเรว็และถูกตอง  
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนได  
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การ
ดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการ 
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัยภายใตกรอบอํานาจหนาที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
4. เปาหมาย  

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสมัย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย หรือ 
หัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบรหิาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรบัมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สวนราชการทุกสวน ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการใหบรกิารประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนนิกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ :  
ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  

2. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะ
เปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมให
คนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงจัดใหมีการยกยอง 
เชิดช ูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคณุแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจแกคนดี เหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง 
เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จรยิธรรม  

3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน  

3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมี

แบบอยางที่ดีอันเปนกุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคณุคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

จํานวนไมนอยกวา 3 คน/ป  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

พื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6. วิธีดําเนินการ  

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษผาน ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซต สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งให
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว
วา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีคณะผู
ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการ ระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลสมัยกับ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทํา
ขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลสมัย  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

3.2 เพื่อใหทกุสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับ

ผูบรหิารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  
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6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภทไดให อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  

กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแง
ของการทุจริตจะเก่ียวของ กับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือ
ตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและ
สุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึง
ไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  

เพื่อสงเสรมิสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่
ตรวจสอบองคกรปกครอง สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีดําเนินการ  

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
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- การรับการตรวจจากสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ทุกสาํนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัยใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  

ดวยองคการบริหารสวนตําบลสมยัมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่น  คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวย
ตนเอง  

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไข
ความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
รองเรียนประจําองคการบริหารสวนตําบลสมัย รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัยขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อจัดใหมเีจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการ

ทุจริตเปนไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยาง
ถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรยีน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
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6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม  

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัยใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับ
ความตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลสมัยตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสมัย โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี   
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสมัยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการ
วา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวน
ตําบลสมัยจึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนย
ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสมัยใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
โดยมีสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน 
สามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและ
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบรหิารสวนตําบลสมัย จํานวน 1 แหง  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตาํบลสมัย  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบเปนปจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบรหิาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความ
โปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวย
ใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอม
มีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวา ในระบอบประชาธิปไตยการเปด
กวางใหประชาชนมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน 
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น การเปดเผย
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสมัยใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สมัย 

ดังนั้น เพื่อเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลสมัยมีความโปรงใสในการทํางานมาก
ยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล และตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู
ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็ง
ยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานและมี ความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
ผูเขารวมอบรม จํานวน 48 คน (พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย จํานวน 

25 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 23 คน)  
ผลการเรยีนรูเฉลี่ย รอยละ 80  
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 

6. วิธีดําเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงการ  
ขั้นตอนท่ี 2 ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการ

อบรม  
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรมอบรม  
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู  
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
10,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
- จํานวนผูเขารวมอบรม  
- รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย  
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ
และ ตรวจสอบได  
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงไดจัดทํา
มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลสมัยไดงาย
และสะดวกมากขึ้น  
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3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 

ประเภทข้ึนไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีดําเนินการ  

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก  
- แผนพัฒนาทองถ่ิน  
- งบประมาณรายจายประจําป  
- แผนการดําเนนิงาน  
- แผนอัตรากําลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
- ขอมูลรายรับและรายจาย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ 
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
สมัย”  
2. หลักการและเหตุผล  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงได
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางที่
หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่
ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การ
เผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวน
ตําบลสมัยไดงายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

6. วิธีดําเนินการ  
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ไดแก  
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสมัยรานคาชุมชนตามชุมชน/

หมูบาน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวย

ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาท่ีใหบริการประจํา

และใหประชาชนสืบคนไดเอง  
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผาน

สื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว  
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถิ่น  
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่

ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัย ของประชาชนในทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมการดาํเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลสมัย   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัยเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไป
อยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหาร
สวนตําบลสมัย จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จาก
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาได
อยางถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป  

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสมัย  

3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับ
ประชาชนในพื้นที่  
4. เปาหมาย  

ใหบริการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญ
หรือผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
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5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตาม

ความจําเปนและเรงดวน 
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ชองทางรองทุกข/ รองเรียน ดังนี้  
6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0 5429 6511 ทางโทรสารหมายเลข 0 5429 6511 
6.3 ทางเว็บไซต  
6.4 ทางไปรษณีย  

7. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรยีน/รองทุกข  
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ :  

โครงการองคการบริหารสวนตําบลสมัยเคลื่อนที่  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัยเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการ
อยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการ
ประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวน
ตําบลสมัยเคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการ
ดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการ
ก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน  
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3. วัตถุประสงค  
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลสมัย ซึ่งอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิมขึ้น  
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาได

อยางถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป  
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับ

ประชาชนในพื้นที่  
4. เปาหมาย/ผลลัพธ  

นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแก
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคม
ทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย โดยแบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไป

ใหบริการแกประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด  
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่   
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  

6. วิธีดําเนินการ  
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไป

ใหบริการแกประชาชน ทั้ง 13 หมูบาน  
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่  
5. ประสานงานกับทุกสวนราชการ  
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ

เคลื่อนที่  
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  
10,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกหมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย ซึ่งได

เขารวมโครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัยอยางท่ัวถึง  

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดง         
ความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสมัยรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 

 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ 

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติ
หนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
ไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่อง
การรองเรยีนรองทุกขเสรจ็แลวใหแจงผูรองรบัทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม

ภาคประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมายการดําเนินการ  

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีการดําเนินการ  

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ 2562 - 2564  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
9. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทกุข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  

 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกร จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังน้ัน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสมัย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมัย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสมัย และตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลสมัย และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสมัย ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมัย กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสมัย จํานวน 6 
คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
สมัย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสมัย ครบตามระเบียบฯ 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการแตงตั้งตวัแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรบังานจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสมัยไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน
ตําบลสมัย 
3. วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลสมัยอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสมัยไดมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสรมิกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ให
มีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลน่ันคือไดทําหนาที่
อยางถูกตอง 

 
4. เปาหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 13 หมูบาน 
5. วิธีการดําเนินการ 

 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมสีวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลสมัยอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสมัยไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวน
ตําบลสมัยในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ 
เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการ
พัสดุ เพื่อเรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสมัย 

 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
สอดคลองกับหมวด 5 และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั  
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรงุภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสมัยใหเกิด

ความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/
หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสรมิสราง บทบาทของประชาชน  

2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 114 
4. เปาหมาย  

ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
6. วิธีดําเนินการโครงการ  

6.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ  
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลสมัยตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลสมัย หรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลสมัยมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

1. ชื่อโครงการ :  
โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงาน
ตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวน
ตําบลสมัยจึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
เปนประจําทุกป 
3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวน
ตําบลสมัย 

 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสมัยทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 

 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผู กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
6. วิธีดําเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

ดําเนินการประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
ปย.2 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร 
พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน สาํนักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

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

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให      
ผูกํากับดูแล  

 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลสมัยในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวัน
สิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน เพื่อนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไปดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

 3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัย 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวน

ตําบลสมัย(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการ
ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการตดิตามผลระหวางป 

 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัยนําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผล
การดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับ
สวนยอย) 

 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสมัยรายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสมัย
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความ
เพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคมุภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางที่สามารถดําเนินการได  

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 
บรรจุ แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
1. ชื่อโครงการ :  

มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  

องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสมัยเปนไปอยางโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได  
 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ดวยความโปรงใสและเปนธรรม  

3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้งการโอน ยาย  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 
6. วิธีการดําเนินการ  

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย  
- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงาน

บุคคลในการบรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลสมัยไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของอยางเครงครัด 
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- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.
จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมูบาน  

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล

สมัย  
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึง

มีการแตงต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง  
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลสมัยจะออกคําสั่งแตงต้ังได

ตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลสมัยรับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

งานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ตัวชี้วัด กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  

ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ การโอน ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกลาวได 

 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- 

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ  
 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงนิใหประชาชนไดรับทราบ  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ
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กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน  

 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและ

ตรวจสอบได  
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ  
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง

แกไขการทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกตองได  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 

6. วิธีดําเนินการ  
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อให
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเน่ือง  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
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10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 

 1. ช่ือโครงการ :  
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  

 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี    
สวนรวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2545  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงไดดําเนินการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน  โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาส
ในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่
เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการ
และเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  
 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลสมัย  

3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
สมัยใหเกิดการพัฒนาได อยางคุมคา  
 
4. เปาหมาย  

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการ
แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลสมัยใหความสําคัญในการมี
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ตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตอง
รวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 
10. ผลลัพธ  

การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสมัย มีความโปรงใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 
 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที ่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษา
อบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลสมัยไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมี
ความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ 
นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสมัย จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา
องคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

 
3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความ
เขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
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 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

 3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยาง
ถูกตอง  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัย จํานวน 23 คน 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

 ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลสมยั และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
 
6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวน
ตําบลและหนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเ นินการเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัด
ฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ 

 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสมัย 

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น 
และรายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลสมัยทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

 100,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสมัย 

 
10. ผลลัพธ 

 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรยีนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
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11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสมัย จํานวน 23 ราย ไดรับการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
เปนกลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต
ถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต  

องคการบริหารสวนตําบลสมัยจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปน
หนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  

3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากขึ้น  

 
4. เปาหมาย  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัย จํานวน 23 คน  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม  



66 
 

6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การ
จัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  
 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสมัย  
 
10. ผลลัพธ  

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร  

10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน การ
ทุจริต  
 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรมการตดิปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก 
จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน
เครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาค
สวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชัน และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
 
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในตําบลสมัย  
 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณศูนยรวมของแตละหมูบาน  
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท  
6.4 บันทึกเรื่องรองเรยีน รองทุกข  
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

6,000 บาท  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสมัย 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
- ไมมีโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

 
 
 

 
 


