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คํานํา 

  การทุจริตเป�นป�ญหาใหญ�ของสังคมไทยมาเป�นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก#าวหน#าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศซึ่งในป�จจุบันได#ทวีความรุนแรงข้ึนอย�างต�อเน่ืองทําให# 
เกิดความเสียหายในวงกว#างโดยส�งผลกระทบต�อต�อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองและ
การบริหารราชการเป�นอย�างมากการแก#ป�ญหาการทุจริตจึงเป�นสิ่งสําคัญที่หน�วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป�นหน�วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให#มีความเจริญก#าวหน#าสามารถแข�งขันกับต�างประเทศได#อย�างทดัเทยีมทีจ่ะต#อง
ประสานความร�วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร�วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคนควบคู�ไปพร#อมๆกันโดยการปลูกฝ�งความซื่อสัตย8สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค�านิยมอื่นๆ                   
ที่ถูกต#องรวมทั้งเข#าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค�าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห�งชาติหรือ คสช.                
ได#มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปAองกันและแก#ไขป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส�วนราชการ
และหน�วยงานภาครัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางแก#ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ�งเน#นการสร#าง                 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนในการตรวจสอบเฝAาระวังเพ่ือสกัดกั้น                   
เพ่ือมิให#เกิดการทุจริตได#เพ่ือให#การดําเนินการดังกล�าวบรรลุผลได#อย�างเป�นรูปธรรมงานนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดองค8การบริหารส�วนตําบลเมืองแก จึงได#จัดทําแผนปฏิบัติการปAองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ - 
๒๕๖๔ ขององค8การบริหารส�วนตําบลเมืองแกข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร8ชาติว�าด#วยการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให#เกิดผลในทางปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร8และกลยุทธ8ขององค8การบริหารส�วนตําบลเมือง
แกให#บรรลุเปAาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน8กําหนดไว#และเป�นการถือปฏิบัติตามคําสั่งคสช.ที่ ๖๙/๒๕๕๗
เรื่องมาตรการปAองกันและแก#ไขป�ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป�นนโยบายระดับชาติด#วย 
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ส�วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค�กร 
 การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีวัตถุประสงค�เพ่ือต�องการบ�งช้ี
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู�ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดข้ึนตลอดจนบุคคลหรือ
หน�วยงานที่อาจเกี่ยวข�องกับการทุจริตเพ่ือพิจารณาว�าการควบคุมและการป+องกันการทุจริตที่มีอยู�ในป,จจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม� 
 การทุจริตในระดับท�องถ่ิน พบว�าป,จจัยที่มีผลต�อการขยายตัวของทุจริตในระดับท�องถ่ินได�แก�                   
การกระจายอํานาจลงสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแม�ว�าโดยหลักการแล�วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค�สาํคัญ
เพ่ือให�บริการต�างๆของรัฐสามารถตอบสนองต�อความต�องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต�ในทาง
ปฏิบัติทําให�แนวโน�มของการทุจริตในท�องถ่ินเพ่ิมมากย่ิงข้ึนเช�นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  จําแนกเป6น  ๗  ประเภทดังน้ี 

๑) การทจุริตด�านงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ�าง และการเงินการคลัง ส�วนใหญ�
เกิดจากการละเลยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๒) สภาพหรอืป,ญหาทีเ่กิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช�องว�างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรอืลกัษณะป,ญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรู� ความเข�าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรอืลกัษณะป,ญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพันธ�ให�ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรอืลกัษณะของป,ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบชองภาคส�วนต�างๆ 
๗) สภาพหรอืลกัษณะป,ญหาของการทจุริตที่เกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลท�องถ่ิน 

 สาเหตุและป&จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถสรุปประเด็นได�  ดังน้ี 
  ๑) โอกาส แม�ว�าในป,จจุบันมีหน�วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการป+องกันและปราบปราม
การทุจริตแต�พบว�า ยังคงมีช�องว�างที่ทําให�เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล�าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช�
กฎหมายที่ไม�เข�มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม�รัดกุม และอํานาจหน�าที่โดยเฉพาะข�าราชการระดับสูงก็เป6นอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําให�เกิดการทุจริต 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป6นที่ยอมรับว�าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ�งเน�นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให�
คนในป,จจุบันมุ�งเน�นที่การสร�างความร่ํารวย ด�วยเหตุน้ีจึงเป6นแรงจูงใจให�เจ�าหน�าที่มีแนวโน�มที่จะทาํพฤติกรรมการ
ทุจริตมากย่ิงข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทุจริตในป,จจุบันมีรูปแบบที่ซับซ�อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให�การทุจริตกลายเป6นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร�งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป6นการยากที่จะเข�าไปตรวจสอบการทุจริตของบคุคลเหล�าน้ี 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได�แก� การจัดซื้อ-จัดจ�าง เป6นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวข�องเป6นห�วงโซ�ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให�สินบนแก�
เจ�าหน�าที่เพ่ือให�ตนเองได�รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได�แก� การผูกขาด
ในโครงการก�อสร�างและโครงสร�างพ้ืนฐานภาครัฐ 

บทนํา 



๒ 

 

  ๕) การได�รับค�าตอบแทนท่ีไม�เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อรายจ�าย ความยากจนถือเป6น
ป,จจัยหน่ึงที่ทําให�ข�าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต�องการที่จะมีสภาพความเป6นอยู�ที่ดีข้ึนทําให�
เจ�าหน�าที่ต�องแสวงหาช�องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได�พิเศษ” ให�กับตนเองและครอบครัว 

 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย�สุจริตเป6นคุณธรรมที่ได�รับการเน�น
เป6นพิเศษถือว�าเป6นเครื่องวัดความดีของคน แต�ในป,จจุบัน พบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลัวบาป
น�อยลง และมีความเห็นแก�ตัวมากย่ิงข้ึน มองแต�ประโยชน�ส�วนตนเป6นที่ต้ังมากกว�าที่จะยึดผลประโยชน�ส�วนรวม 

 ๗) มีค�านิยมท่ีผิด ป,จจุบันค�านิยมของสังคมได�เปลี่ยนจากยกย�องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย�สุจริต
เป6นยกย�องคนที่มีเงิน คนที่เป6นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน�งหน�าที่การงานสูง ด�วยเหตุน้ี ผู�ที่มีค�านิยมที่ผิด
เห็นว�าการทุจริตเป6นวิถีชีวิตเป6นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป6นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป6นคนฉลาด ย�อมจะทําการ
ทุจริตฉ�อราษฎร�บังหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบุญและบาป และไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายของบ�านเมือง 

๒.หลักการเหตุผล 
 ป,จจุบันป,ญหาการทุจริตคอร�รัปช่ันในประเทศไทยถือเป6นป,ญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ�อนมากย่ิงข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างย่ิงต�อความมั่นคงของชาติ เป6นป,ญหาลําดับ  
ต�นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วนใน
สังคมไทย ไม�ว�าจะเป6นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว�าเป6นองค�กรที่เอื้อต�อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู�เสมอ ซึ่งได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต�อระบบการปกครองส�วน
ท�องถ่ินอย�างย่ิง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล�องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป6นเครื่องมือที่ใช�ประเมินการ
ทุจริตคอร�รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร�งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว�า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว�างป_ 2555 – 2558 อยู�ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป_ 
2558 อยู�อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป6นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย และล�าสุดพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยป_ 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป_ 
2558 ได�ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท�อนให�เห็นว�าประเทศไทยเป6นประเทศที่มีป,ญหาการ
คอร�รัปชันอยู�ในระดับสูงแม�ว�าในช�วงระยะที่ผ�านมา ประเทศไทยได�แสดงให�เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการป+องกันการทุจริต ไม�ว�าจะเป6น การเป6นประเทศภาคีภายใต�อนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการ
ต�อต�านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค�กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย�างย่ิงคณะกรรมการป+องกันปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได�จัดทํายุทธศาสตร�ชาติ
ว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล�ว 3 ฉบับ แต�ป,ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม�ได�มีแนวโน�มที่
ลดน�อยถอยลง สาเหตุที่ทําให�การทุจริตเป6นป,ญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด�วยป,จจัยทางด�านพ้ืนฐาน
โครงสร�างสังคม ซึ่งเป6นสังคมที่ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ�ที่ทําให�สังคมไทยยึดติดกับการช�วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู�ญาติพ่ีน�องและพวก
พ�อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย�องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส�วนมองว�า
การทุจริตคอรัปชันเป6นเรื่องปกติที่ยอมรับได� ซึ่งนับได�ว�าเป6นป,ญหาที่ฝ,งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต�อดีตหรือกล�าว
ได�ว�าเป6นส�วนหน่ึงของค�านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล�ว ผนวกกับป,จจัยทางด�านการทํางานที่ไม�ได�บูรณาการความ
ร�วมมือของทุกภาคส�วนไว�ด�วยกัน จึงส�งผลให�การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได�กล�าวมาข�างต�นไม�
สามารถทําได�อย�างเต็มศักยภาพ ขาดความเข�มแข็ง 
 ป,จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช�อยู�เป6นฉบับที่ 3 เริ่มจากป_พ.ศ. 
2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ�งสู�การเป6นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป6นสังคมมิติใหม�ที่



๓ 

 

ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได�รับความร�วมมือจากฝsายการเมือง หน�วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด�านความโปร�งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต�าน
ทุจริต” มีเป+าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�น้ัน การบริหารงาน
ภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ�าหน�าที่ของรัฐและประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต�างจากที่เป6นอยู�ใน
ป,จจุบัน ไม�ใช�ตําแหน�งหน�าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได�กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลักออกเป6น    
6 ยุทธศาสตร� ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร�ที่ 1 สร�างสังคมที่ไม�ทนต�อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร�ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนาระบบป+องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร�ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังน้ัน เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนด�านการป+องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป6นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป6นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว�าด�วยการป+องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร�งใส สร�างค�านิยม วัฒนธรรมสุจริตให�เกิดในสังคมอย�างย่ังยืนจึงได�ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป+องกันการ
ทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด�านการป+องกันและปราบปรามการทุจริตผ�านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต�าง ๆ ที่เป6นรูปธรรมอย�างชัดเจน อันจะนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และ
เป+าหมายของการป+องกันและปราบปรามการทุจริตอย�างแท�จริงองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกจึงได�จัด
แผนปฏิบัติการป+องกันการทุจริตเพ่ือเป6นมาตรการแนวทางการป+องกันและแก�ไขป,ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภาครัฐเพ่ือให�ทุกหน�วยงานในองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกใช�เป6นกรอบแนวทางในการดําเนินการป+องกันการ
ทุจริตขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกทั้งน้ีได�มุ�งเน�นให�การดําเนินการป+องกันการทุจริตเป6นไปอย�างต�อเน่ือง
สร�างระบบราชการที่มีความโปร�งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมความคุ�มค�าเปwดเผยข�อมูลข�าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให�เกิดความโปร�งใสมีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให�มีส�วนร�วมในการรณรงค�และปลูกจิตสานึกค�านิยมของสังคมให�ประชาชนร�วมกันต�อต�าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่ของรัฐซึ่งเป6นเรื่องที่สอดคล�องกับพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และ
วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖  
 องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกได�เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงป,ญหาการทุจริตคอรัปช่ัน
ป,ญหาผลประโยชน�ทับซ�อนและการพัฒนาคุณธรรมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการจึงได�จัดทําแผนปฏิบัติ
การด�านการป+องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)เพ่ือเป6นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่องโปร�งใสใน
การดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป6นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในองค�กรให�สามารถทํางานด�วยความโปร�งใสตามหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมสี�วน
ร�วมสามารถใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถตรวจสอบได�และเป6นไปตามแผนจังหวัด
บุรีรัมย�ใสสะอาด 

 วิสัยทัศน	     “ การคมนาคมสะดวก  การเกษตรก�าวหน�า  การศึกษาได�มาตรฐาน 
  แหล�งนํ้าอุปโภคบริโภคสมบูรณ	  ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน ” 



๔ 

 

พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาท�องถ่ิน 

1.  การสร�างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา                      
การตรวจสอบเพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในการบริหารและการปกครอง 

 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต�อความต�องการของ 
 ประชาชนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท�องถ่ิน 
 3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ�และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ
 ป,ญญาท�องถ่ิน 
 4.  การสร�างความเข�มแข็งด�านการพัฒนาอาชีพทุกด�านเพ่ือให�เศรษฐกจิโดยรวมมีความมั่นคง 
 5.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให�เข�มแข็งและสํามารถพ่ึงพาตนเองได� 
 6.  บริการจัดการสิ่งแวดล�อมให�เกิดสภาวะแวดล�อมที่ดีและย่ังยืนโดยใช�แนวทางเกษตรอินทรีย� 
 7.  ปรับและส�งเสรมิด�านสําธารณสุขมูลฐานของประชาชนให�อย�างทั่วถึง 
 8.  จัดระบบป+องกันด�านรกัษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
 ประชาชนในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
๓. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน 
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข�าราชการฝsายการเมือง
ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน 
  ๓) เพ่ือให�การบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป6นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี (Good Governance)  
  ๔) เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๔. เป7าหมาย 
  ๑) ข�าราชการฝsายการเมือง ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าที่ราชการให�บังเกิดประโยชน�สุขแก�
ประชาชนท�องถ่ิน ปราศจากการก�อให�เกิดข�อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห�ง
ผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ 
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป+องกันป,ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข�าราชการ 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให�สาธารณะและภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินที่มีเข�มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ�วงดุลการใช�อํานาจอย�างเหมาะสม 
  ๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป6นที่ยอมรับจากทุกภาคส�วน 
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๕. ประโยชน�ของการจัดทําแผน 
  ๑) ข�าราชการฝsายการเมือง ข�าราชการฝsายบริหาร บุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
รวมถึงประชาชนในท�องถ่ินมีจิตสํานึกรักท�องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร�างค�านิยม และอุดมการณ�ในการ
ต�อต�านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ,งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต�ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  ๒) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสามารถบริหารราชการเป6นไปตามหลักบริหารกิจการบ�านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร�งใส เป6นธรรมและตรวจสอบได� 
  ๓) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมต้ังแต�ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจรวมถึงร�วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท�องถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสร�างเครือข�ายภาคประชาชนที่มีความเข�มแข็งในการเฝ+าระวัง
การทุจริต 
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข�ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค�กรที่มีความเข�มแข็งในการเฝ+าระวังการทุจริต 
  ๕) องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป6นที่ยอมรับจากทุกภาคส�วนให�เป6นองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�นแบบ 
ด�านการป+องกันการทุจริต อันจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให�ความร�วมมือกันเป6น
เครือข�ายในการเฝ+าระวังการทุจริตที่เข�มแข็งอย�างย่ังยืน 
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ส�วนที่ ๒ 
 

 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒  – ๒๕๖๔)มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป!นรายมิติได#ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนปฏิบตักิารป�องกันการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

แผนปฏิบตักิารป�องกันการทุจรติ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
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ส�วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติท่ี 1 การสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการการเมืองฝ'ายบริหารข�าราชการการเมืองฝ'าย
สภาท�องถ่ิน และฝ'ายประจําขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1.1.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีให�บังเกิดประโยชน,สุขแก�
ประชาชนในท�องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป"นหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต.องมีความสุจริต โปร2งใส และสามารถตรวจสอบได. รวมทั้งเป"นการเสริมสร.างจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบต2อหน.าที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังต.องมีการส2งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให.สามารถ
ปฏิบัติงานร2วมกันได.อย2างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู2การพัฒนาองค?กรอย2างต2อเน่ือง อีกทั้งสามารถแก.ป@ญหาความ
ขัดแย.งภายในองค?กรได.อีกด.วย จากสภาพป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันที่เป"นป@ญหาเรื้อรังที่มีส2วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป"นอย2างย่ิงที่จะต.องมีการปBองกันและแก.ไขป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันอย2างจริงจัง ใน
สถานการณ?วิกฤติป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันในสังคมไทยดังกล2าว ทุกภาคส2วนในสังคมไทยต2างเห็นพ.องตรงกันว2าการ
ที่จะทําให.ป@ญหาการคอร?รัปชันลดน.อยลงและหมดไปได.ในที่สุดน้ัน ต.องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช.กับทุกภาคส2วน
ไม2ว2าจะเป"นภาคส2วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย2างเข.มงวดจริงจัง พร.อมทั้ง
สร.างทัศนคติใหม2ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร2วมต.านภัยการทุจริต ควบคู2กับการเปลี่ยนแปลงค2านิยมไปในทิศทางที่ไม2
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร?รัปชัน ทั้งน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด.วย ความชอบธรรม ความ
โปร2งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได. ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส2วนร2วมของ
ประชาชนไปเป"นแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยู2ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจกัร
ไทยฉบับป@จจุบัน ซึ่งได.วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป"นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน2วยงานองค?กรต2างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป"นการส2งสัญญาณเชิงบวกให.เห็นว2าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึนแล.ว แต2อย2างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป"นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน2วยงานหรือองค?กรภาครัฐน้ัน ป@จจุบันยังคงอยู2บนความหลากหลายในองค?ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบด.วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร2งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได. (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส2วนร2วม 
(Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองค?ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล2าน้ันมาใช.เป"นเครื่องมือกลไก
ในการสร.างมาตรฐานด.านความโปร2งใสสําหรับหน2วยงานหรืองค?กรใดๆ จะต.องคํานึงถึงกรอบเปBาหมาย วัตถุประสงค?
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน2วยงานองค?กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร.างระบบบริหารกิจการบ.านเมืองและสังคมที่
ดีได.ต2อไปดังน้ัน เพ่ือประโยชน?ในการบริหารราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏบิตัิการ 
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3. วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรขององค?กรมีความรู.ความเข.าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจและให.ความสําคัญกับการปBองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกต?ใช.ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได. 
 4. เพ่ือให.ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค?ความรู.ต2างๆ ไปประยุกต?ใช.ในการทํางานให.กับองค?กรได.
อย2างมีประสิทธิภาพ 
4. เป6าหมาย 
 ผู.บริหารท.องถ่ิน สมาชิกสภาท.องถ่ิน พนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู.บริหารท.องถ่ิน 
 2. มอบงานให.กับผู.รับผิดชอบโครงการ และผู.ที่เกี่ยวข.อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน2วยงานที่เกี่ยวข.อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข.อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให.ผู.บริหารท.องถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน4ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
 1. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรขององค?กรมีความรู.ความเข.าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจและให.ความสําคัญกับการปBองกันและปราบปรามการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
 3. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกต?ใช.ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได. 
 4. ผู.บริหารท.องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค?ความรู.ต2างๆ ไปประยุกต?ใช.ในการทํางานให.กับองค?กรได.อย2างมี
ประสิทธิภาพ 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
 การพัฒนาประเทศให.ก.าวหน.าประชาชนมีความสุขอย2างย่ังยืนและสามารถก.าวพ.นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน? มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให.เป"นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข.องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ.าหน.าที่ของรัฐ” ซึ่งได.รับมอบหมายภารกิจในการ
ให.บริการสาธารณะแก2ประชาชน ใช.อํานาจที่ได.รับอย2างซื่อสัตย? ต.องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให.บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให.เกิดประโยชน?สูงสุดต2อประชาชนและต2อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร?การส2งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
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ภาครัฐไว. 5 ยุทธศาสตร?และยุทธศาสตร?ที่ 4 การส2งเสริมคุณธรรม ในองค?กรเพ่ือเป"นต.นแบบให.ข.าราชการได.เรียนรู.
และปฏิบัติตาม   จากหลักการและเหตุผลดังกล2าว องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร.างจิตสํานึกให.มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด.วยความซื่อสัตย? สุจริต มี
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป"นแบบอย2างที่ดีแก2ประชาชน จึงได.ทําโครงการเสริมสร.างคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน?สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให.พนักงานเจ.าหน.าที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีคุณธรรมจริยธรรม เข.าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน.อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป"นแนวทางในการดําเนินชีวิตส2วนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให.พนักงาน ได.รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให.มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร2วมในการ
เสริมสร.างสังคมแห2งคุณธรรมและสมานฉันท? ประพฤติตนเป"นพลเมืองดี สร.างประโยชน?แก2ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร.างจิตสํานึกในการทําความดี รู.จักการให. การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน?ร2วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป"นการสร.างภาพลักษณ?ที่ดีขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกในการเสริมสร.างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
 ผู.บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส2วนตําบล และพนักงานจ.างองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให.มีการดําเนินกิจกรรมส2งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ2งเป"น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร.างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู.บริหาร ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกบรรยายให.ความรู.แก2พนักงานเจ.าหน.าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน?นอกสถานที่ ส2งเสริมให.รู.รัก สามัคคี เสียสละ ช2วยเหลือ แบ2งป@นและเห็น
คุณค2าของการเสริมสร.างสังคมแห2งความดีมีคุณธรรม เช2น การช2วยเหลือผู.ด.อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน
แก2พระภิกษุสงฆ?ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป"นต.น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน? ณ วัดต2างๆ 
7. ระยะเวลา  ในการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณในการดําเนินการ   ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ  สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
 10.1 พนักงาน เจ.าหน.าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข.าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน.อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป"นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ.าหน.าที่ ได.รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให.มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร2วมในการสร.าง
สังคมแห2งคุณธรรมและสมานฉันท? สร.างประโยชน?แก2ครอบครัวและประเทศชาติ รู.จักการให.และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน?ส2วนรวม 
 10.3 สร.างภาพลักษณ?ที่ดีขององค?กร เสริมสร.างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 



๑๐ 

 

1. ชื่อโครงการ :โครงการสมุดความดีพนักงานจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค?กร เป"นการสร.างระเบียบวินัยในการปฏิบติังาน 
ซึ่งในแต2ละวันหากมีการจดบันทึกว2าได.ทําอะไรบ.าง จะเป"นการทบทวนและสามารถย.อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรงุ
การทํางานในแต2ละกิจกรรมได. รวมถึงหัวหน.าผู.บังคับบัญชา สามารถใช.เป"นหลักฐานในการอ.างอิงที่ใช.ในการ
ประเมินผลงาน ยังส2งผลให.การประเมินเป"นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได.รับมอบหมายได.ปฏิบัติงานด.วยความสําเร็จ ความ
ซื่อสัตย? สุจริต ลุล2วงหรือไม2อย2างไร และหัวหน.างานสามารถวางแผนต2อไปได. ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ.างได. ซึ่งจะส2งผลให.เห็นว2าค2าของคนอยู2ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู.ร2วมงานอื่นมาอ2านแล.วมีกรณีศึกษา
จากป@ญหาที่เกิดข้ึนคล.ายกัน ทําให.ทราบถึงวิธีการแก.ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู.ซึ่งกันและกันในองค?กรองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกเห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล2าว จึงได.จัดทําสมุดความดีพนักงานจ.างโดยให.
พนักงานจ.างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเป"นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด.วยความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป"นงานที่ได.รับมอบหมาย และเกิดประโยชน?แก2องค?กร เป"นการสร.างระเบียบวินัย ส2งเสริมการสร.าง
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด.วยความซื่อสัตย? สุจริต 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป"นช2องทางในการสื่อสารระหว2างหัวหน.างาน ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป"นประโยชน?ในการติดตามงานที่พนักงานจ.างได.ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด.านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย? สุจริตต2องานที่ได.รับ
มอบหมาย 
4. เป6าหมายพนักงานจ.างองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. ระยะเวลา 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดให.พนักงานและลูกจ.างทุกคนเขียนสมุดการบ.าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและ
ส2งให.หัวหน.าส2วนราชการทุกวันจันทร? 
 6.2 รวบรวมเป"นข.อมูลสําหรับผู.บริหารให.พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปb 
7. งบประมาณไม2ใช.งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
8. สถานท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ผู�รับผิดชอบองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
 10.1 มีการสื่อสารระหว2างผู.บังคับบัญชาและพนักงานส2งเสริมให.ปฏิบัติงานเป"นไปตามเปBาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําให.สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดป@ญหาสามารถแก.ไขได. 
 10.3 พนักงานจ.างทํางานด.วยความซื่อสัตย? สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน.าที่ได.รับมอบหมายตามกําหนด 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป6องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค?กรเป"นรากฐานสําคัญย่ิงในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค?กรไปสู2
ความสําเร็จทั้งด.านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค?กรน้ันๆ ย2อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก.าวหน.า
ต2อไป ทั้งน้ีข้ึนอยู2กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู.ความสามารถ มีทักษะต2างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ?มี
ความรู.และเข.าใจงานเป"นอย2างดีเมื่อได.รับบทบาทให.กระทําหน.าที่ใดๆ แล.ว ย2อมสามารถแสดงบทบาทน้ันๆ ได.อย2าง
ถูกต.องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข.ามหากบุคลากรในองค?กรด.อยความสามารถ ไร.อุดมการณ? ไม2มีทักษะหรือ



๑๑ 

 

ประสบการณ?ที่จําเป"นในการทํางาน ย2อมทําให.องค?กรน้ันๆ ด.อยพัฒนาหรือเจริญก.าวหน.าได.อย2างล2าช.า นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู. ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ?การทํางานสูงแล.ว ย2อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปBองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค2านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค? เป"นตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงาน
ตามตําแหน2ง หน.าที่และบทบาทแห2งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน.าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่
ดี มีความซื่อสัตย? สุจริต มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด.วยความทุ2มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟmnอเผื่อแผ2
ต2องาน ต2อหน2วยงาน ต2อเพ่ือนร2วมงานและผู.มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน?ของประชาชนและประเทศชาติ
แล.ว ย2อมนําพาองค?กรหรือหน2วยงานมุ2งไปสู2ความเจริญก.าวหน.ามากย่ิงข้ึน มีความโปร2งใสมีการปBองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได.ตามหลักการแห2งธรรมาภิบาลองค?การบริหารส2วนตําบลxxx จึงได.จัดโครงการส2งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปBองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเป"นการส2งเสริมและสนับสนุนให.บุคลากรภายใน ประกอบด.วยคณะ
ผู.บริหาร สมาชิกสภาฯ ข.าราชการและพนักงานจ.าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให.มีความรู. ความเข.าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต?ใช.ในการปฏิบัติงานให.ห2างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได.
อย2างปกติสุข รู.จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข.อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต2อตนเอง ต2อการทํางาน ต2อเพ่ือนร2วมงาน ต2อผู.มาขอรับบริการ ต2อผู.บังคับบัญชาและต2อประเทศชาติ
บ.านเมืองต2อไป 
3. วัตถุประสงค, 
 2.1 เพ่ือให.บุคลากรมีความรู. ความเข.าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือให.บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต?ใช.ในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตได.อย2างถูกต.อง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค2านิยมและเจตคติของบุคลากรต2อองค?กร ต2อการทํางาน ต2อเพ่ือนร2วมงาน ต2อ
ผู.มาขอรับบริการและต2อผู.บังคับบัญชาให.ดีย่ิงข้ึน 
 2.4 เพ่ือให.สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย? สุจริต 
ให.แก2บุคลากรขององค?การบริหารส2วนตําบล 
4. กลุ�มเป6าหมายคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาฯ ข.าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๖๐คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. ระยะเวลาดําเนินการจัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต?ทําวัตรเช.า) ทุกวันพระ จํานวน๓๖ครั้ง  
ระหว2างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดต2อประสานและขอความร2วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิป@สสนากรรมฐาน) 
 6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก.ไขให.ถูกต.องและเกิด
ความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข.าร2วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู. ความเข.าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย2างแท.จริง 
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 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช.ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได.อย2างแท.จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให.บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค2านิยม ความซื่อสัตย?สุจริต และเจตคติต2อองค?กรต2อ
การทํางาน ต2อเพ่ือนร2วมงานต2อผู.มาขอรับบริการและต2อผู.บังคับบัญชาที่ดี 
 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝDกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก�ผู�บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค,การบริหารส�วน
ตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให.มีประมวลจริยธรรม เพ่ือ
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู.ดํารงตําแหน2งทางการเมือง ข.าราชการ หรือเจ.าหน.าที่ของรัฐแต2ละประเภท โดย
ให.มีกลไกและระบบในการบังคับใช.อย2างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร2วมกันเป"นหมู2คณะอีกอย2างที่ขาดไม2ได.คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะ
คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต.องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต2อตนเอง ต2อผู.อื่น และ
ต2อสังคม ซึ่งถ.าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร2วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล.ว การปฏิบัติงานทุก
อย2างต.องลุล2วงไปด.วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร2งใส สามารถตรวจสอบได.และผู.มารับบริการอย2างประชาชนก็
จะได.รับความเช่ือมั่นและไว.วางใจที่จะเข.ามารับบริการที่องค?กรน้ันๆประกอบกับองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
ได.รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส2งเสริมท.องถ่ินปลอดทุจริตในการเป"นองค?กรปกครอง
ส2วนท.องถ่ินดีเด2นและที่ดี และเพ่ือเป"นการเตรียมความพร.อมทั้งในด.านคน ได.แก2 บุคลากรทั้งข.าราชการการเมืองฝwาย
บริหาร ข.าราชการการเมืองฝwายสภาท.องถ่ินและข.าราชการฝwายประจํา รวมถึงพนักงานจ.าง จึงได.มีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก2ผู.บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกดังกล2าวน้ีข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป"นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต2อต.านการทุจริต 
 3.2 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน.าที่ให.เกิดประโยชน?สุข
แก2ประชาชน 
 3.3 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม2กระทําการขัดกันแห2งผลประโยชน?หรือมีผลประโยชน?ทับ
ซ.อน 
4. เป6าหมาย  ผู.บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน81คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก2ผู.บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกโดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู. ความสามารถมาถ2ายทอดความรู.และประสบการณ?ต2างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ
ต2อต.านการทุจริต ให.ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํา
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลา การดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ  ในการดําเนินการ๒๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
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 ตัวชี้วัดประชาชนผู.มารับบริการที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกประเมินความพึงพอใจการปฏิบติังานของ
พนักงาน โดยใช.แบบประเมินเป"นตัวช้ีวัด และต.องได.รับผลกาประเมินมาต2{ากว2าร.อยละ 70  
 ผลลัพธ,ผู.บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเกิดจิตสํานึกที่ดีในการต2อต.าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
1.1.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ประกาศใช.ประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลเมือง
แกพ.ศ. 25๕๑โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช.อย2างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝwาฝmนหรือไม2ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล2าว ให.ถือว2าเป"นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร.ายแรงแห2งการกระทํา ประกอบกับได.มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย? เรื่อง หลักเกณฑ?
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างกําหนดให.พนักงานส2วนตําบล 
ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างของเทศบาล มีหน.าที่ดําเนินการให.เป"นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน?ส2วนรวม
และประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให.บริการแก2ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต.องยึดมั่นในค2านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได.แก2 ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย? สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน?ของประเทศชาติเหนือกว2าประโยชน?ส2วนตน และไม2มีประโยชน?ทับซ.อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกต.อง เป"นธรรม และถูกกฎหมาย, ให.บริการแก2ประชาชนด.วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม2เลือกปฏิบัติ, ให.ข.อมูล
ข2าวสารแก2ประชาชนอย2างครบถ.วน ถูกต.อง และไม2บิดเบือนข.อเท็จจริง,มุ2งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร2งใส และตรวจสอบได., ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย?ทรงเป"นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค?กร นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ได.กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข.าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให.หรือรับของขวัญหรือประโยชน?อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือ
กําหนดให.ข.าราชการต.องละเว.นจากการแสวงหาประโยชน?ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน2งหน.าที่และไม2กระทําการอันเป"น
การขัดกันระหว2างประโยชน?ส2วนตนและประโยชน?ส2วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล2าวมาปรับใช.เป"น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังน้ัน เพ่ือให.เกิดความโปร2งใสในการปฏิบัติงานและเป"นที่เช่ือถือไว.วางใจของ
ประชาชน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.จัดทํามาตรการ “ส2งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก” ข้ึน เพ่ือให.บุคลากรทั้งฝwายการเมืองและฝwายประจําทุกระดับนําไปใช.ในการปฏิบติั
หน.าที่ด.วยความซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม2กระทําการอันเป"นการขัดกันแห2งผลประโยชน?หรือการมี
ผลประโยชน?ทับซ.อน 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเป"นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข.าราชการที่สร.างความโปร2งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป"นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป"นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย2างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค?กรและระดับบุคคล
และเป"นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด.านต2างๆ ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือให.การดําเนินงาน
เป"นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให.เกิดรูปแบบองค?กรอันเป"นที่ยอมรับ เพ่ิมความน2าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก2ผู.รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู.มีส2วนได.เสีย 
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 3.4 เพ่ือให.เกิดพันธะผูกพันระหว2างองค?กรและข.าราชการในทุกระดับ โดยให.ฝwายบริหารใช.อํานาจใน
ขอบเขต สร.างระบบความรับผิดชอบของข.าราชการต2อตนเอง ต2อองค?กร ต2อผู.บังคับบัญชาต2อประชาชนและต2อสังคม
ตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือปBองกันการแสวงหาประโยชน?โดยมิชอบและความขัดแย.งทางผลประโยชน?ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร.างความโปร2งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตคณะผู.บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างทั่วไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร2ประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือใช.เป"นค2านิยมสําหรับองค?กร 
ข.าราชการทุกคนพึงยึดถือเป"นแนวทางปฏิบัติควบคู2ไปกับระเบียบและกฎข.อบังคับอื่นๆ อย2างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร2ประชาสัมพันธ?เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป�ดเผยเป"นการ
ทั่วไปแก2สาธารณชนให.มีส2วนร2วมรับรู.และร2วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข.อมูลข2าวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดให.ข.อมูลข2าวสารตามเกณฑ?มาตรฐานความโปร2งใสและตัวช้ีวัดความโปร2งใสของหน2วยงานของรัฐเป"น
ข.อมูลข2าวสารที่ต.องจัดไว.ให.ประชาชนตรวจดูได.ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ  งานกฎหมายและงานการเจ.าหน.าที่ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,  คณะผู.บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เสริมสร�างองค,ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล 
 ด.วยยุทธศาสตร?ชาติว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ2งสู2
การเป"นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป"นสังคมมิติใหม2ที่ประชาชนไม2เพิกเฉยต2อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได.รับความร2วมมือจากฝwายการเมือง หน2วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ?รักษาผลประโยชน?ของ
ชาติและประชาชนเพ่ือให.ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด.านความโปร2งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน? “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต.านทุจริต” มีเปBาหมายหลักเพ่ือให.ประเทศไทยได.รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู.การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม2น.อยกว2าร.อยละ 50 ในปb พ.ศ. 2564 
ดังน้ัน เพ่ือให.การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต2อแผนยุทธศาสตร?ฯ ข.างต.น องค?การบริหารส2วนตําบลเมือง
แกจึงได.กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร.างองค?ความรู.ด.านการทุจริตข้ึน เพ่ือให.สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร?ว2า
ด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู2การปฏิบัติที่เป"นรูปธรรมและเกิด
ความย่ังยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเสริมสร.างองค?ความรู.ด.านการต2อต.านการทุจริตแก2คณะผู.บริหารท.องถ่ิน สมาชิกสภาท.องถ่ิน 
ข.าราชการฝwายประจํา ลูกจ.างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก2คณะผู.บริหารท.องถ่ิน 
สมาชิกสภาท.องถ่ิน ข.าราชการฝwายประจํา ลูกจ.างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตข.อมูล/องค?กรความรู.ด.านการต2อต.านการทุจริตที่นํามาเผยแพร2มากกว2า 5 เรื่องข้ึนไป 



๑๕ 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข.อมูล/องค?ความรู.เกี่ยวข.องกับการปลูกจิตสํานึกด.านการต2อต.านการทุจริต 
อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ?ต2างๆ ที่เกี่ยวข.องกับการปลูก
จิตสํานึก 
 2. เผยแพร2 ประชาสัมพันธ?และสร.างเสริมองค?ความรู. ให.บุคลากรในสังกัดได.รับทราบและถือปฏิบัติอย2าง
เคร2งครัดผ2านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช2องทางต2างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,  จํานวนข.อมูล/องค?กรความรู.ด.านการต2อต.านการทุจริตที่นํามาเผยแพร2 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร�างความซื่อสัตย, สุจริต และปลูกฝIงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต�อต�าน 
การทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด.วยคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินและพนักงานขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เป"น
ผู.ที่มีบทบาทสําคัญและเป"นกลไกหลักของประเทศในการให.บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต.องการของ
ประชาชนในท.องถ่ินทั้งยังมีหน.าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข?บํารุงสุขและสร.างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให.แก2ประชาชนในท.องถ่ินโดยให.สอดคล.องกับนโยบายของรัฐบาลและท.องถ่ิน ดังน้ัน การที่ประชาชนในแต2ละท.องถ่ิน
จะมีความเป"นอยู2ที่ดีมีความสุขหรือไม2 จึงข้ึนอยู2กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?กรปกครอง
ส2วนท.องถ่ิน และพนักงานขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินทุกคนเป"นผู.มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู2ในกรอบจริยธรรม เป"น
ผู.มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ2นดินด.วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน?ของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร?การส2งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว. 5 ยุทธศาสตร? โดยในยุทธศาสตร?ที่ 4 การส2งเสริมคุณธรรมในองค?กรเพ่ือเป"นต.นแบบ
ให.ข.าราชการได.เรียนรู.และปฏิบัติตาม โดยได.กําหนดแนวทางการพัฒนาข.าราชการทุกระดับอย2างจริงจังและต2อเน่ือง 
ให.ตระหนักในการเป"นข.าราชการที่มีเกียรติ ศักด์ิศรี รู.จักความพอเพียงเป"นตัวอย2างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต.องตระหนักในคุณความดีและกฎแห2งกรรม ซื่อสัตย? สุจริต เสียสละ มีความรู.ความเข.าใจในเรื่อง
พฤติกรรมที่แสดงให.เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม2กระทําการใดได.อย2างเหมาะสม 
อันรวมถึงการปBองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการด.วยดังน้ัน เพ่ือเป"นการเสริมสร.างความซื่อสัตย? สุจริต ปลูกฝ@ง
ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต2อต.านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทํา
โครงการเสริมสร.างความซื่อสัตย? สุจริต และปลูกฝ@งทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต2อต.านการทุจริตข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส2วนตําบล พนักงานครู
เทศบาลลูกจ.างประจําและพนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.มีจิตสาธารณะและเห็นแก2ประโยชน?
ส2วนรวมมากกว2าประโยชน?ส2วนตน 
 2. เพ่ือปลูกฝ@งจิตสํานึกและค2านิยมที่ดีในการต2อต.านการทุจริตและประพฤติมิชอบให.แก2คณะผู.บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานส2วนตําบล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ.างประจําและพนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแก 



๑๖ 

 

 ๓.เพ่ือให.ความรู.แก2คณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานส2วนตําบล  พนักงานครู 
อบต. ลูกจ.างประจําและพนักงานจ.าง ตามประมวลจริยธรรมข.าราชการส2วนท.องถ่ินเพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
 4. เพ่ือให.คณะผู.บริหาร สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานส2วนตําบล  พนักงานครู อบต. 
ลูกจ.างประจําและพนักงานจ.าง ได.รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให.มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร2วมในการ
เสริมสร.างสังคมแห2งคุณธรรมและสมานฉันท? ประพฤติตน เป"นพลเมืองดี สร.างประโยชน?ให.แก2ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร.างจิตสํานึกในการกระทําความดี รู.จักการให. การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน?
ร2วมกัน 
4. กลุ�มเป6าหมาย สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลพนักงานส2วนตําบล  พนักงานครู อบต. ลูกจ.างประจําและ
พนักงานจ.างจํานวน 81คน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม– กันยายน 25๖๑ 
6. งบประมาณ  ดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท 
7. วิธีการดําเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของเจ.าหน.าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน?สาธารณะเพ่ือการต2อต.านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข.าราชการการเมืองท.องถ่ินฝwายบริหารและฝwายสภา
ท.องถ่ินและประมวลจริยธรรมของข.าราชการส2วนท.องถ่ิน 
 7.3 แบ2งกลุ2มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร.างความซื่อสัตย? สุจริต และปลูกฝ@งทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี
สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลพนักงานส2วนตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 7.4 ทดสอบก2อนและหลังการฟ@งบรรยาย 
8. สถานท่ีดําเนินการหอประชุมองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
 1. ระดับความรู. ความเข.าใจของผู.เข.าร2วมโครงการ ไม2น.อยกว2าร.อยละ 75  
 2. จํานวนผู.เข.าร2วมโครงการ ไม2น.อยกว2าร.อยละ 80 
 
1.1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันเปBนการขัดกันแห�งผลประโยชน,หรือการมี
ผลประโยชน,ทับซ�อน 
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมให�ความรู� เร่ือง ผลประโยชน,ทับซ�อนให�กับพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างของ
องค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด.วยสถานการณ?หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน?ส2วนตนเข.ามาเกี่ยวข.องจนส2งผลกระทบต2อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน.าที่ในตําแหน2ง การกระทําดังกล2าวอาจเกิดข้ึนโดยรู.ตัวหรือไม2รู.ตัว ทั้งเจตนาหรือไม2เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป"นการปฏิบัติสืบต2อกันมาจนไม2เห็นว2าจะเป"นสิ่งผิดแต2อย2างใด พฤติกรรมเหล2าน้ีเป"นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ.าหน.าที่ของรัฐที่ต.องคํานึงถึงผลประโยชน?สาธารณะ (ประโยชน?ของส2วนรวม) แต2กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน.าที่โดยคํานึงถึงประโยชน?ของตนเองหรือพวกพ.อง “ผลประโยชน?ทับซ.อน” หมายถึง สถานการณ?ที่
เจ.าหน.าที่ของรัฐมีผลประโยชน?ส2วนตนอยู2 และมีการใช.อิทธิพลตามอํานาจหน.าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให.เกิด
ประโยชน?ส2วนตัว โดยก2อให.เกิดผลเสียต2อผลประโยชน?ส2วนรวม ผลประโยชน?ทับซ.อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม2จํากดัอยู2



๑๗ 

 

ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย?สินเท2าน้ัน แต2รวมถึงผลประโยชน?อื่นๆ ที่ไม2ใช2รูปตัวเงินหรือทรัพย?สินก็ได. อาทิการแต2งต้ัง
พรรคพวกเข.าไปดํารงตําแหน2งในองค?กรต2างๆ ทั้งในหน2วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู.มี
อํานาจที่ตัดสินใจให.ญาติพี่น.องหรือบริษัทที่ตนมีส2วนได.ส2วนเสียได.รับสัมปทานหรือผลประโยชน?จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแย.งกันระหว2างผลประโยชน?ส2วนตนและผลประโยชน?ส2วนรวม ซึ่งในปbงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 หน2วยงานภาครัฐทุกหน2วยงานต.องเข.ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการ
ดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให.หน2วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค?กร เพ่ือให.ความรู.
เรื่องการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนแก2เจ.าหน.าที่ เพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกจึงได.จัดกิจกรรมให.ความรู. ความเข.าใจการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนแก2บุคลากรในองค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกเพ่ือปBองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได.จัดกิจกรรมปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน ผ2านการ
ประชุมผู.บริหารกับพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือให.พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป"นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม2ให.เกิดผลประโยชน?ทับซ.อน 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให.ความรู. ความเข.าใจแก2พนักงานส2วนตําบล พนักงานจ.างเกี่ยวกับการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร.างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร2งใสของข.าราชการและเจ.าหน.าที่ขององค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 3.3 เพ่ือเสริมสร.างให.ข.าราชการและเจ.าหน.าที่ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีจิตสํานึก ค2านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย? สุจริต มุ2งมั่นทํางานอย2างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส2งผลให.หน2วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร?รัปชันมุ2งสู2การเป"นข.าราชการท.องถ่ินไทยใสสะอาด 
4. เป6าหมายพนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.างองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีการดําเนินการจัดประชุมประจําเดือน และให.ความรู.เรื่องผลประโยชน?ทับซ.อน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการจํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
 ตัวชี้วัดพนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.างมีความเข.าใจเรื่องผลประโยชน?ทับซ.อน 
 ผลลัพธ,พนักงานส2วนตําบลและพนักงานจ.างมีความรู.เกี่ยวกับผลประโยชน?ทับซ.อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม2ยุ2งเกี่ยวกับผลประโยชน?ทับซ.อน 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “มาตรการจัดทําคู�มือการป6องกันผลประโยชน,ทับซ�อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต.การนําของพลเอกประยุทธ? จันทร?โอชา ได.ให.ความสําคัญกับการผลักดันให.การปBองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป"นวาระแห2งชาติ และรัฐบาลได.แถลงนโยบาย 11 ด.าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส2งเสริมการบริหารราชการแผ2นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปBองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค2าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให.เหมาะสมและเป"นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี เพ่ือสร.างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร.างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง
และจัดให.มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน?ทับซ.อนในภาครัฐทุก
ระดับป@จจุบันหน2วยงานต2างๆ เช2น สํานักงาน ก.พ. จึงได.เผยแพร2องค?ความรู.ที่เกี่ยวข.องกับการปBองกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน?ทับซ.อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปBองกันและ



๑๘ 

 

ปราบปรามการทุจริตแห2งชาติ ร2วมกับสํานักงานคณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค?กรตามรัฐธรรมนูญ ได.จัดทํายุทธศาสตร?ชาติว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ปbงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด.าน อัน
รวมถึง การต2อต.านการทุจริตในองค?กร ซึ่งสนับสนุนให.หน2วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน?ทับซ.อน 
ผ2านกิจกรรมต2างๆ อันรวมถึงการให.ความรู.ตามคู2มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน
แก2เจ.าหน.าที่ในหน2วยงานด.วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร?ชาติว2าด.วยการปBองกันและปราบปราม
การทุจริตข.างต.น และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให.เป"นกลไกสําคัญที่จะปBองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต2อการมีผลประโยชน?ทับซ.อนของ
เจ.าหน.าที่ในภาครัฐ องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู2มือการ
ปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนข้ึน เพ่ือเป"นประโยชน?ในการเสริมสร.างความรู.ความเข.าใจแก2บุคลากรให.เกิดความ
ตระหนักถึงป@ญหาในเรื่องดังกล2าว รวมทั้ง เป"นข.อมูลให.ประชาชนและผู.สนใจได.ศึกษา เพ่ือเป"นพ้ืนฐานการปฏิบัติตน
ในการร2วมกันรณรงค?สร.างสังคมไทยให.เป"นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให.
เทียบเท2าระดับมาตรฐานสากลได.ต2อไป 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือผลิตคู2มือการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.บุคลากร
ผู.ปฏิบัติงานนําไปเป"นองค?ความรู.ในการทํางานให.เป"นไปด.วยความถูกต.อง 
 3.2 เพ่ือเป"นประโยชน?ในการเสริมสร.างความรู. ความเข.าใจแก2บุคลากรให.เกิดความตระหนักถึงป@ญหาการ
ทุจริตคอร?รัปชัน    
4. เป6าหมาย/ผลผลิตบุคลากรมีคู2มือการปฏิบัติงานเพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนขององค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข.อมูล 
 2. จัดทํา (ร2าง) คู2มือการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต.อง 
 4. จัดทําคู2มือการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
 5. แจกจ2ายให.บุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,มีการจัดทําคู2มือการปฏิบัติงานเพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ปลูกฝIงองค,ความรู�ให�มีความเข�าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด.วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก.ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน?ส2วนตัวและส2วนรวมไว. เพ่ือ
ลดระบบอุปถัมภ?ในสังคมไทย ให.เจ.าหน.าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน?ส2วนบุคคลและประโยชน?ส2วนรวมออก
จากกันได. หากเจ.าหน.าที่ของรัฐฝwาฝmนให.ถือเป"นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด.วยการขัดกันแห2งผลประโยชน? 



๑๙ 

 

หรือ “Conflict of Interest” ได.รับการกล2าวถึงอย2างกว.างขวางในรอบหลายปbที่ผ2านมาโดยเฉพาะอย2างย่ิง ในช2วง
ระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันของผู.ดํารงตําแหน2งทางการเมืองหรือผู.ดํารง
ตําแหน2งระดับสูงในองค?กรต2างๆ ซึ่งได.ส2งผลกระทบต2อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได.สร.าง
ความเสียหายให.กับประชาชนโดยส2วนรวมจากสถานการณ?ข.างต.น จําเป"นที่หน2วยงานภาครัฐต.องเร2งสร.างองค?ความรู.
ให.บุคลากรมีความพร.อมที่จะเข.าใจสาเหตุและป@จจัยที่นําสู2การคอร?รัปชัน เพ่ือจะได.หาทางปBองกันและปฏิบัติหน.าทีใ่ห.
ห2างไกลจากต.นเหตุต2างๆ ที่นําไปสู2การทุจริตคอร?รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝ@งองค?ความรู.ให.มีความเข.าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย.งระหว2างผลประโยชน?ส2วนตนและผลประโยชน?ส2วนรวม รวมทั้งให.ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ป@ญหาความขัดแย.งกันระหว2างผลประโยชน?ส2วนตนและผลประโยชน?ส2วนรวม หรือเกิดเป"นผลประโยชน?ทับซ.อน ซึ่ง
เป"นป@ญหาเชิงโครงสร.างที่เกี่ยวข.องกับหลายมิติ ทั้งมิติด.านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท.อนถึง
วัฒนธรรมและค2านิยมในการบริหารที่ด.อยพัฒนาดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทํามาตรการ 
“ปลูกฝ@งองค?ความรู.ให.มีความเข.าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ข้ึนเพ่ือสร.างจิตสํานึกและเสริมสร.างจริยธรรม
ของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส2วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน?ส2วนรวมในการปฏิบัติราชการเป"นสาํคัญ 
หากข.าราชการและพนักงานเจ.าหน.าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน.าที่ที่จะปกปBองผลประโยชน?ส2วนรวมของประเทศชาติ 
มีการใช.อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอื้อประโยชน?ต2อตนเอง  กลุ2ม พรรค พวกพ.อง เหนือ
ผลประโยชน?ส2วนรวมย2อมส2งผลกระทบต2อสถาบันราชการ และสร.างความเสียหายต2อประเทศชาติและประชาชน 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือเสริมสร.างองค?ความรู.เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก2บุคลากรของเทศบาลตําบลหนองสรวง  
 3.2 เพ่ือสร.างจิตสํานึกและเสริมสร.างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส2วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน?ส2วนรวมในการปฏิบัติราชการเป"นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อนในองค?กร 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตรายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ@งองค?ความรู.ให.มีความเข.าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถ2ายทอดองค?ความรู. 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝ@งองค?ความรู.ให.มีความเข.าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 

 
1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :ปลูกต�นไม�เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร�อน ในพ้ืนท่ีองค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก
ประจําปW 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 



๒๐ 

 

  เน่ืองด.วยป@จจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทําให.อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว2า สภาวะโลกร.อน ซึ่งส2งผลให.เกิดปรากฏการณ?ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย?อาทิ เกิดความแห.งแล.ง มีไฟไหม.ปwา ฝนตกไม2ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่ไม2เคยมีหิมะตก เป"นต.นส2วนหน่ึงเป"นผลมาจากการตัดไม.ทําลายปwาของมนุษย? ดังน้ัน ประเทศ
ต2างๆ ทั่วโลก จึงได.ร2วมมือกันปBองกันและแก.ไขภาวะโลกร.อน ซึ่งเป"นป@ญหาที่สําคัญส2งผลกระทบต2อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป"นหนทางหน่ึงในการแก.ไขป@ญหา
ภาวะโลกร.อนโดยตรงเน่ืองจากต.นไม.เป"นแหล2งดูดซับก�าซคาร?บอนไดออกไซด?แหล2งกรองมลพิษ และผลิตก�าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเป"นการสร.างความสมดุลการใช.พื้นที่ให.เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่น้ัน ๆ 
ลงได.อย2างน.อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป"นการแก.ไขป@ญหาภาวะโลกร.อน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.
จัดทําโครงการ “ปลูกต.นไม.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร.อนในพ้ืนที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
ประจําปb 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือให.ประชาชนได.มีส2วนร2วมในการแก.ไขป@ญหาภาวะโลกร.อนสร.างเมืองน2าอยู2สวยงาม 
(Beautified City) และร2วมถวายเป"นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล2าว ดังน้ัน งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล.อม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรม
ของประชาชนและพ้ืนที่ว2างเปล2าในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือให.เกิดความร2มรื่นแก2ชุมชน พร.อม
ทั้งเป"นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค, 
 3.1 เพ่ือให.ประชาชนตระหนักในคุณค2าของสิ่งแวดล.อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป"นสาธารณะ
ร2วมกัน 
 3.2 เพ่ือส2งเสริมสนับสนุนให.ชุมชนเข.ามามีส2วนร2วมในการแก.ไขป@ญหาภาวะโลกร.อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
ตําบลหนองสรวง 
 3.3 เพ่ือให.ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค2า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร.อน 
 3.4 ส2งเสริมสนับสนุนให.ชุมชนเป"นเมืองน2าอยู2 สวยงาม (Beautified City) สร.างความร2มรื่นและคลายร.อน
แก2ประชาชน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตประชาชนร2วมกันปลูกต.นไม. จํานวน ๑๐,๐๐๐ต.น 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการพ้ืนที่สาธารณะในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย? 
6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 ประสานงานกับส2วนราชการ องค?กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ2มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท.องถ่ินเข.าร2วมกิจกรรม 
  6.2 ประสานงานกับหน2วยงานที่เกี่ยวข.องและองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินในพ้ืนที่ ให.จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต.นไม. 
  6.3 จัดซื้อกล.าไม. พันธุ?ไม. เพ่ือใช.ในโครงการ 
  6.4 ดําเนินการปลูกต.นไม.โดยส2วนราชการ องค?กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ2มพลังมวลชน 
และประชาชนในท.องถ่ิน 
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม องค?การบริหารส2วนตําบล     
เมืองแก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 



๒๑ 

 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ทําให.ผู.เข.าร2วมกิจกรรมมีความเข.าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 
  10.2 ทําให.เพ่ิมพ้ืนที่ปwาไม.และสิ่งแวดล.อมที่ดีและช2วยลดภาวะโลกร.อน 
  10.3 ทําให.ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 
  10.4 ทําให.เยาวชนและกลุ2มพลังมวลชนใช.เป"นแนวทางในการสร.างความสามัคคีและสร.างความร2ม
รื่นในชุมชน 

 
1. ชื่อโครงการ :โครงการส�งเสริม อนุรักษ, ฟ_`นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม แหล�งท�องเท่ียว  
  พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน,ในชุมชน ประจําปWงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  ประเทศไทยในอดีตเป"นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปwาไม.อยู2เป"นจํานวนมาก แต2การลักลอบตัดไม.ทําลายปwา
ไม.ที่ผิดกฎหมายได.เพ่ิมมากข้ึนอย2างรวดเร็ว ทําให.ป@จจุบันทรัพยากรปwาไม.ของประเทศไทยมีจํานวนลดน.อยลง ซึ่ง
ส2งผลกระทบต2อธรรมชาติสิ่งแวดล.อมและระบบนิเวศต2างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป"นอยู2ของประชาชนเป"นอย2าง
มาก หน2วยงานต2างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได.มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ?ทรัพยากรปwาไม. ซึ่งจะสามารถ
ช2วยให.ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห2วงใยในป@ญหาปริมาณปwาไม.ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค?ท2านได.พยายามคิด
ค.นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปwาไม.ของประเทศไทยให.มากข้ึนอย2างมั่นคงและย่ังยืน ซึ่งพระองค?ท2านได.
เสนอวิธีที่เรียบง2ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปwา 3 อย2างเพ่ือประโยชน? 4 อย2าง” 
ปลูกปwา 3 อย2าง ได.แก2 ปลูกไม.ให.พออยู2 พอกิน พอใช. และระบบนิเวศน? “พออยู2” หมายถึงไม.เศรษฐกิจ ปลูกไว.
ทําที่อยู2อาศัยและจําหน2าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช.” หมายถึงปลูกไม.
ไว.ใช.สอยโดยตรงและพลังงาน เช2น ไม.ฟmน และไม.ไผ2 เป"นต.น เพ่ือประโยชน?ต2อระบบนิเวศน?ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกในฐานะเป"นองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินที่อยู2ใกล.ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ได.ตระหนักถึงหน.าที่และความรับผิดชอบในการร2วมกันอนุรักษ? ฟmnนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล.อมในชุมชน จึงได.จัดทําโครงการส2งเสริมการอนุรักษ? ฟmnนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมใน
ชุมชนและในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือส2งเสริมให.ประชาชนในชุมชนได.ร2วมกันอนุรักษ? ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือเป"นการรักษาประโยชน?สาธารณะ สร.างความสามัคคี และสร.างกลุ2มอาสาสมัครและพิทักษ?
สิ่งแวดล.อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ปลูกต.นไม.และปลูกปwาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
จํานวน ๑9 หมู2บ.าน โดยปลูกพันธุ?ไม.ประเภทต2างๆ ทั้งไม.ยืนต.น ไม.ประดับ ไม.ผล ไม.ดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได. เป"นต.น 
  4.2 ดูแล อนุรักษ? ฟmnนฟู สภาพแหล2งนํ้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน๑๑หมู2บ.าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกโดยบูรณา
การร2วมกันกับหน2วยงานต2าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค?กรภาคประชาชนต2างๆ 
  4.3 ผู.เข.าร2วมโครงการ ประกอบด.วย คณะผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกสมาชิกสภา
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกพนักงาน/ลูกจ.าง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกผู.นําชุมชนกลุ2มต2าง ๆ  ทั้ง ๑
9หมู2บ.าน ได.แก2 ประธานชุมชน ประธาน กลุ2มผู.สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ2มสตรี ฯลฯ กลุ2มเด็กและ



๒๒ 

 

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน2วยงานต2าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค?กรภาคประชาชนทุกภาคส2วน เป"น
ต.น 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน?ในเขตชุมชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและแหล2งนํ้าคูคลอง 
ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีการดําเนินงาน 
  6.1 จัดอบรมผู.เข.าร2วมโครงการพร.อมช้ีแจงความเป"นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
(กลุ2มรวมทุกชุมชน) 
  6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดต้ังกลุ2มพิทักษ?สิ่งแวดล.อมประจําชุมชน 
(กลุ2มย2อยแต2ละชุมชน) 
  6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ2มพิทักษ?สิ่งแวดล.อมประจําชุมชน (กลุ2มย2อยแต2ละ
ชุมชน) 
  6.4 จัดกิจกรรมร2วมกันปลูกต.นไม.ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม2น.{าคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน?ต2าง ๆ ในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลหนองสรวง  
  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน? และอนุรักษ?ฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให.มีความ
สวยงาม สะอาดร2มรื่น น2าพักผ2อนหย2อนใจและเป"นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู2บ.าน/ชุมชน หรือหน2วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ?
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม เพ่ือเป"นกรณีตัวอย2างให.แก2ชุมชนต2างๆ ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมอืง
แก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, เกิดกลุ2มอาสาสมัครพิทักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมในชุมชนมีมากข้ึน   
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการปลูกผักริมร้ัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  ป@จจุบันป@ญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซึ่งเห็นได.จากสถิติของผู.ปwวยที่มารับ
บริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปwวยจากโรคที่ไม2ติดต2อเพ่ิมสูงข้ึน 
โรงพยาบาลก็ต.องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให.รองรับผู.ที่มารับบริการ ซึ่งเป"นภาระที่รัฐบาลจะต.องเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเป"นอันมาก และเป"นการแก.ป@ญหาที่ปลายเหตุเน่ืองจากต.นเหตุของป@ญหาสุขภาพที่
สําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม2ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม.ที่ไม2
ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู.ผลิตใช.สารกําจัดศัตรูพืชอย2างไม2ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค.าและพาณิชย? ทําให.
สารเคมีที่เป"นโทษเหล2าน้ัน ตกอยู2กับผู.บริโภคอย2างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปBองกันป@ญหาที่เป"นการแก.
ที่ต.นเหตุแบบย่ังยืน คือการให.สุขศึกษาแก2ประชาชน และการส2งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  การ
ปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย?ก็เป"นหนทางหน่ึงที่จะช2วยให.ผู.บริโภคได.รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน?แต2
กระน้ันสําหรับประชาชนที่ไม2เคยปลูกผักเลยก็เป"นป@ญหาใหญ2ในการที่จะเริ่มต.นที่จะเรียนรู.การปลกูผกัด.วยตนเอง 
ชุมชนบ.านสวนพอเพียงตระหนักในป@ญหาน้ี จึงได.ร2วมกันจัดต้ังโครงการน้ีข้ึน 



๒๓ 

 

3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู.และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย?ระหว2างสมาชิกด.วยกันเอง 
  3.2 เพ่ืออนุรักษ?พืชผักถ่ิน พันธุ?พื้นเมือง และขยายพันธุ?พืชที่เป"นสารอาหารให.คงอยู2ไว. 
  3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให.เหมาะแก2การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช.สารเคมีสงเคราะห?ใดๆ 
  3.4 ลดรายจ2ายในครัวเรือนเสริมสร.างความรู.ความเข.าใจและใช.แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 สมาชิกชุมชนบ.านสวนพอเพียง 
  4.2 ประชาชนทั่วไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการพ้ืนที่ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขั้นเตรียมการ 
  - มีการวางแผนการให.ความรู. แบ2งกลุ2มย2อย แบ2งหัวข.อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป"นผู.ประสาน 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย?ไว.รับประทานเองเพ่ือสร.างแรงจูงใจ 
  - บางกลุ2มย2อย แบ2งหัวข.อโครงงาน จัดต้ังทีมงานที่เป"นผู.ประสานงาน 
 6.2 ขั้นปฏิบัติ 
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค?ภายนอกที่ให.ความรู.เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย? 
เพ่ือให.สมาชิกที่ร2วมโครงการได.ศึกษาก2อนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจ2ายและแลกเปลี่ยนพันธุ?ผัก 
  - กระตุ.นการนําเสนอของผู.เข.าร2วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ2ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
  - จัดให.มีการนําเสนอผลผลิตอย2างต2อเน่ือง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ขั้นประเมินผล 
  - การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแล.ว 
  - มีการสํารวจความก.าวหน.าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย?เพ่ือการบริโภค 
(จํานวนครัวเรือน คิดเป"นร.อยละ) 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
  - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
  - มีการสรุปป@ญหาที่ได. จากการดําเนินการที่ผ2านมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล และหาแนว
ทางแก.ไขร2วมกัน 
  - ส2งเสริมให.เกิดธนาคารพันธุ?พืชสวนครัวสําหรับให.บริการสมาชิก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 สมาชิกที่ร2วมโครงการมีความรู.และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย? 
  10.2 สมาชิกสามารถนําความรู.ที่ได.รับไปปฏิบัติได.จริง 
  10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
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  10.4 ผู.เข.าร2วมโครงการได.รับประโยชน?จากการปลูกผักบริโภคเอง ได.เกิดการเรียนรู.ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน?ต2อตนเองและเกิดการแบ2งป@น    
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการสร�างอาชีพ สร�างรายได� ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  โครงการอบรมให.ความรู.สร.างอาชีพ สร.างรายได. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป"นโครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวฯ ได.ทรงเล็งเห็นสภาพความเป"นอยู2ที่ยากจนของราษฎร 
พร.อมทั้งได.พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให.หน2วยงานต2างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให.ความช2วยเหลือ
แก.ไขป@ญหาให.กับราษฎรผู.ประสบความทุกข?ยาก ด.อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต2างๆ ทั่วประเทศ โดยเน.น
ให.ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป"นเบื้องแรกให.สามารถพ่ึงพาตนเองได.อย2าง “พออยู2 พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป"นการปูพ้ืนฐานไว.สําหรับ “ความกินดี อยู2ดี ในอนาคต” ด.วย ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริจึงเป"นโครงการที่มุ2งพัฒนาราษฎรผู.ยากไร.ให.มีฐานะ ความเป"นอยู2ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู2ห2างไกล ทุรกันดารและยากจนอย2างแท.จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก.ไขป@ญหาเฉพาะหน.า เป"น
ข้ันตอนตามลําดับความจําเป"น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส2งเสริมความรู. และเทคนิควิชาการสมัยใหม2ที่
เหมาะสมนอกจากน้ัน ยังมุ2งเน.นการสร.างกระบวนการเรียนรู.เพ่ือให.ชุมชนสามารถวิเคราะห?ป@ญหา และความ
ต.องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล.องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร.อมของเกษตรกรได.
ด.วยตนเอง โดยใช.กระบวนการแบบมีส2วนร2วมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองสรวง จึงจัดทํา
โครงการอบรมให.ความรู.การสร.างอาชีพ สร.างรายได. โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป"นหน่ึงใน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาประยุกต?เผยแพร2ให.กับผู.มีรายได.น.อย ด.อยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 ส2งเสริมอาชีพให.กับคนยากจนในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  3.2 ส2งเสริมความรู.ความเข.าใจในการเพาะเห็ดให.กับคนยากจนในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  3.3 สามารถนําความรู.ไปสร.างรายได.ให.กับตนเอง 
  3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป"นสินค.าต2างๆ 
  3.5 สร.างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู.ที่มีความสนใจในการสร.างอาชีพในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ?โครงการในกลุ2มเปBาหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมให.ความรู.เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให.กับผู.ร2วมโครงการ 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
  6.4 ฝ�กปฏิบัติงานอย2างจริงจัง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ  สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผู.เข.าร2วมโครงการมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
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  10.2 ผู.เข.าร2วมโครงการมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
  10.3 ผู.เข.าร2วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได. 
  10.4 มีรายได.เพ่ิมข้ึน ลดรายจ2าย เกิดความพอเพียง 
  10.5 เกิดการเรียนรู.และเข.าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  ในสภาวะป@จจุบันสังคมมีความเจริญก.าวหน.าในการพัฒนาประเทศด.วยวิทยาการสมัยใหม2คนส2วน
ใหญ2ยึดติดอยู2กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส2ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท.องถ่ิน ความจงรักภักดีต2อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย? ทําให.ป@ญหาต2างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส2วน
หน่ึงเป"นป@ญหาที่ต.องแก.ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญ�ู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก2อนคือสถาบัน
ครอบครัว หากได.รับการเรียนรู. อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล.วเยาวชนก็จะสามารถเป"นบุคคล
ที่มีคุณภาพ เก2ง ดี มีประโยชน? เมื่อเป"นเช2นน้ีแล.วป@ญหาต2างๆ เช2น ยาเสพติดรักก2อนวัยอันควร ป@ญหาต2างๆ ก็จะ
ลดลงดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.เล็งเห็นความสําคัญจึงได.จัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัวร2วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและโรงเรยีนใน
เขตตําบลหนองสรวงโดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว2างผู.ปกครองกับบุตรหลาน ให.เป"นสถาบัน
ครอบครัวที่เข.มแข็ง ให.สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร2 ปรองดอง และเอื้ออาทรต2อกัน ตลอดจนสํานึกดีต2อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร.าง
ความรู.ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมร2วมกัน อันก2อให.เกิด
ความสัมพันธ?สามัคคีในหมู2คณะ 
  3.2 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการได.ฝ�กความเอื้อเฟmnอเผื่อแผ2 และการรู.จักแบ2งป@นซึ่งกันและกัน 
  3.3 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการในด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? และการอยู2ร2วมกันในสังคม 
  3.4 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน.าที่ของตนเองและการมีส2วน
ร2วม 
  3.5 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย? มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  3.6 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการได.สํานึกดีต2อบุพการี ครอบครัว 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  ผู.ปกครอง นักเรียนระดับช้ัน ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกโรงเรียนในเขต
ตําบลเมืองแกครู อาจารย? คณะผู.บริหาร พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ โรงเรียนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมผู.เกี่ยวข.องกําหนดจัดงาน 
  6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.3 ประสานการจัดงานให.กับหน2วยงานที่เกี่ยวข.องทราบ 
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ?เชิญชวนโรงเรียนต2าง ๆ เข.าร2วมโครงการ 
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  6.5 แต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 
  6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ.างตามระเบียบ พร.อมทั้งภาพถ2ายกิจกรรม 
  6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกร2วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษาองค?การองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการทางด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญาแก2เด็ก 
  10.2 ผู.เข.าร2วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค2านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค? 
  10.3 ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน.าที่ของตนเอง 
  10.4 ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย? สุจริต มีวินัย 
  10.5 ผู.เข.าร2วมโครงการได.รับความรู.เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  10.6 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการพาน�องท�องธรรมะ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  ในสภาวะป@จจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็ว ทําให.เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค2านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว2าเป"นสิ่งที่งมงาย ไร.สาระ 
ล.าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ ที่จะทําให.ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก.ป@ญหาต2างๆ 
ในชีวิตที่เกิดข้ึนได. จึงมีแนวโน.มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก2อให.เกิดความเครียดจนอาจจะแก.ป@ญหาด.วยการฆ2าตัว
ตาย หรือแก.ป@ญหาด.วยการพ่ึงยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป"น
อนาคตของชาติเป"นกลุ2มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช2วยกันเสริมสร.างกิจกรรมที่เป"นประโยชน?ต2อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป"นวัยที่มีความคิดสร.างสรรค? มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ.นให.เด็ก
และเยาวชนกล.าคิด กล.าทํา กล.าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร.างสรรค? สร.างให.พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค2าของตนเองพร.อมมีภูมิคุ.มกัน รู.เท2าทันการเปลี่ยนแปลง ไม2ตกเป"นเหย่ือหรือสร.างป@ญหาให.กับ
สังคม แต2กลับจะเป"นผู.พร.อมที่จะพัฒนาตนเองให.เป"นทรัพยากรอันทรงคุณค2า เป"นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพ่ือความเจริญก.าวหน.าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต.องมีความรู.และศีลธรรมควบคู2กันไป เพ่ือให.
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค2านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมโครงการอบรม “พาน.องท2องธรรมะ” 
เป"นโครงการที่ช2วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝ@งจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป"นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให.มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก2ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให.
เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกต?ใช.ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออก
ทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู2ร2วมกับครอบครัวและบุคคล
ในสังคม ด.วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให.เป"นจิตที่สมบูรณ?ทั้งคุณภาพจิต พลังจิต
และสุขภาพจิตและสุดท.ายการพัฒนาป@ญญา ให.เกิดป@ญญาในการรู.จริง รู.เท2าทันทางเจริญทางเสื่อมป@จจัยที่
เกี่ยวข.อง รู.วิธีการปBองกันรู.วิธีแก.ไขป@ญหา สร.างภูมิต.านทานให.กับตนเองด.วยคุณธรรม ให.เป"นผู.มีชีวิตอยู2อย2าง
รู.เท2าทันโลก นําพาชีวิตสู2ความสําเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
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3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝ�กปฏิบัติทํากิจกรรมร2วมกันอันก2อให.เกิด
ความสัมพันธ?สามัคคีในหมู2คณะ 
  3.2 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการได.ฝ�กความเอื้อเฟmnอเผื่อแผ2 และการรู.จักแบ2งป@นซึ่งกันและกัน 
  3.3 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการในด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ?และการอยู2ร2วมกันในสังคม 
  3.4 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน.าที่ของตนเองและการมีส2วน
ร2วม 
  3.5 เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย? มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  ณ องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมผู.เกี่ยวข.องกําหนดจัดงาน 
  6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.3 ประสานการจัดงานให.กับหน2วยงานที่เกี่ยวข.องทราบ 
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ?เชิญชวนโรงเรียนต2างๆ เข.าร2วมโครงการ 
  6.5 แต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 
  6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ.างตามระเบียบพร.อมทั้งภาพถ2ายกิจกรรม 
  6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ระหว2างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผู.เข.าร2วมโครงการมีพัฒนาการทางด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญาแก2เด็ก 
  10.2 ผู.เข.าร2วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน.าที่ของตนเอง 
  10.3 ผู.เข.าร2วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย? สุจริต มีวินัย 
  10.4 ผู.เข.าร2วมโครงการได.รับความรู.เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการเข�าค�ายพุทธบุตร 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดข้ึนอย2างรวดเร็ว ทําให.เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค2านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว2าเป"นสิ่งงมงาย ไร.สาระ ล.าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให.ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก.ไขป@ญหาต2างๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได. จึงมี
แนวโน.มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก2อให.เกิดความเครียดจนอาจจะแก.ป@ญหาด.วยการฆ2าตัวตาย หรือแก.ป@ญหาด.วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป"นอนาคตของชาติ เป"น
กลุ2มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช2วยกันเสริมสร.างกิจกรรมที่เป"นประโยชน?ต2อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป"นวัยที่มีความคิดสร.างสรรค? มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ.นให.เด็กและเยาวชน กล.าคิด 
กล.าทํา กล.าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร.างสรรค? และส2งเสริมให.เป"นคนที่มีคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย?สุจริต มีสติป@ญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช2วยสร.างให.พวกเขาตระหนักถึง



๒๘ 

 

คุณค2าของตนเองพร.อมมีภูมิคุ.มกัน รู.เท2าทันการเปลี่ยนแปลง ไม2ตกเป"นเหย่ือหรือสร.างป@ญหาให.กับสังคม แต2กลับ
จะเป"นผู.พร.อมที่จะพัฒนาตนเองให.เป"นทรัพยากรอันทรงคุณค2า เป"นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือ
ความเจริญก.าวหน.าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต.องมีความรู.และศีลธรรมควบคู2กันไป เพ่ือให.เยาวชนมี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค2านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทําโครงการ “เข.าค2ายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง ๔ แห2ง” ซึ่งเป"นโครงการที่ช2วย
พัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝ@งจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอัน
เป"นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให.มีทักษะในการดําเนินชีวิตชีวิตประจําวัน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.เด็กและเยาวชนเข.าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป"นต2อการดําเนินชีวิต
และนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
  3.2 เพ่ือให.เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป"นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป"นผู.มีศีล สมาธิ 
ป@ญญา เป"นแบบอย2างที่ดีในสังคม 
  3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให.อยู2ร2วมกันอย2างสงบสุขและ
เหมาะสม 
  3.4 เพ่ือปลูกฝ@งค2านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย? สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต2อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ.านเมือง 
4. เป6าหมาย  เด็กนักเรียนโรงเรียน 6  แห2งจํานวน ๔๐๐คน 
5. สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียน.....................  ตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย? 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่ .......เดือนสิงหาคม 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
7. ผู�รับผิดชอบโครงการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกร2วมกับโรงเรียนในตําบล 6 แห2ง 
8. วิธีดําเนินการ 
  1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 
  2. ติดต2อประสานงานกับหน2วยงานที่เกี่ยวข.อง 
  3. ประชาสัมพันธ?โครงการให.กับหมู2บ.าน ในเขตพ้ืนที่ได.รับทราบ 
  4. ดําเนินการจัดกิจกรรม 
  5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใช.เป"นแนวทางปฏิบัติในปbต2อไป 
9. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  1. นักเรียนเข.าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป"นต2อการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
  2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป"นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป"นผู.มีศีล สมาธิ ป@ญญาเป"น
แบบอย2างที่ดีในสังคม 
  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให.อยู2ร2วมกันอย2างสงบสุขและเหมาะสม 
  4. ปลูกฝ@งค2านิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย?สุจริตมีความรับผิดชอบต2อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 
 
 
 



๒๙ 

 

1. ชื่อโครงการ :การประกวดคําขวัญต�อต�านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  ป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันเป"นป@ญหาที่ทําลายสังคมอย2างรุนแรงและฝ@งรากลึก เป"นป@ญหาที่สะท.อน
วิกฤตการณ?ด.านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก.ไขป@ญหาได.อย2างย่ังยืนน้ันคนในสังคมต.องมี
ค2านิยมในการรักความดีและรู.สึกไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร.างค2านิยม
ที่ถูกต.องน้ีจะเป"นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให.ทุกคนเป"นพลเมืองที่มีคุณภาพป@จจุบันประชาชนจํานวนไม2น.อยเห็น
ป@ญหาเรื่องการทุจริตคอร?รัปชันเป"นเรื่องที่ยอมรับได.หากตนเองได.รับผลประโยชน?ด.วย สะท.อนให.เห็นว2าเด็ก 
เยาวชนไทยขาดการปลูกฝ@งด.านคุณธรรม จริยธรรม อย2างย่ังยืน หากปล2อยให.ค2านิยมที่ไม2ถูกต.องเช2นน้ีเกิดข้ึน
ต2อไป ความล.มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและส2งผลเสียต2อสังคมในด.านอื่นๆตามมาอีก
มากมายองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกตระหนักถึงป@ญหาที่เกิดข้ึน จึงได.จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ต2อต.านการทุจริตข้ึนทั้งน้ีเพ่ือกระตุ.นให.เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจป@ญหาที่เกิดข้ึนและ
พร.อมที่จะเป"นกําลังสําคัญในการต2อต.านการทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป"นการปBองกันและ
แก.ไขป@ญหาทุจริตที่ได.ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค?การบริหารส2วนตําบล พุทธศักราช 2537 
และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจหน.าที่ในการ
พัฒนาตําบลทั้งในด.านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต.บังคับแห2งกฎหมาย องค?การบริหาร
ส2วนตําบลมีหน.าที่ต.องทําในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล (5) ส2งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) 
ส2งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู.สูงอายุ และผู.พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให.เทศบาล เมืองพัทยา และองค?การบริหาร
ส2วนตําบล มีอํานาจและหน.าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของประชาชนในท.องถ่ินของ
ตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห?และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู.ด.อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต.องการพัฒนาคนไทยให.เป"นคนที่สมบูรณ?ทั้งด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญา 
ความรู. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู2ร2วมกับผู.อื่นได.อย2างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกด.านจริยธรรมและคุณธรรมให.เด็กและเยาวชน ไม2ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร.างค2านิยมที่ถูกต.องให.กับเด็กและเยาวชน และให.เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทํา
ความดี มีความซื่อสัตย?สุจริต 
  3.3 เพ่ือส2งเสริมให.เด็ก และเยาวชนได.ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย2างสร.างสรรค?มีคุณค2า
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต2อต.านการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให.เด็กและเยาวชน รู.จักใช.เวลาว2างให.เกิดประโยชน? และสร.างสรรค? 
4. เป6าหมาย 
  เชิงปริมาณเด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  เชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู. ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจป@ญหาการ
ทุจริตคอร?รัปชันที่เกิดข้ึนและพร.อมที่จะเป"นกําลังสําคัญในการต2อต.านการทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทกุรปูแบบ 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
  5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5.2 แต2งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
  5.3 ประชาสัมพันธ?ให.เด็ก และเยาวชนส2งคําขวัญเข.าประกวด 



๓๐ 

 

  5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ?ที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกกําหนด 
  5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
7. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑,๐๐๐บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีค2านิยมที่ถูกต.อง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย?
สุจริต 
  10.3 เด็กและเยาวชนได.ฝ�กฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย2างสร.างสรรค?มีคุณค2าในทางภาษาที่สื่อ
ถึงการต2อต.านการทุจริต 
  10.4 เด็กและเยาวชนรู.จักใช.เวลาว2างให.เกิดประโยชน? และสร.างสรรค? 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนองค,การบริหารส�วนตําบล 
เมืองแก(กิจกรรม “โตไปไม�โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  ในป@จจุบันการทุจริตคอร?รัปชันเป"นป@ญหาที่ทําลายสังคมอย2างรุนแรงและฝ@งรากลึก เป"นป@ญหาที่
สะท.อนวิกฤตการณ?ด.านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก.ไขป@ญหาได.อย2างย่ังยืนน้ันคนในสังคม
ต.องมีค2านิยมในการรักความดีและรู.สึกไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ2มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให.เทศบาล เมืองพัทยา และองค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจและหน.าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของประชาชนในท.องถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห?และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู.ด.อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห2งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต.องการพัฒนาคนไทยให.
เป"นคนที่สมบูรณ?ทั้งด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญา ความรู. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู2ร2วมกับผู.อื่นได.อย2างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให.รัฐต.องส2งเสริมการดําเนินงานและ
จัดต้ังแหล2งเรียนรู.ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ันองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกพิจารณาเห็นความสําคัญของป@ญหา
ดังกล2าว จึงได.จัดโครงการสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก(กิจกรรม 
“โตไปไม2โกง”) ข้ึน เพ่ือเป"นการสร.างภูมิคุ.มกันและค2านิยมที่ถูกต.องซึ่งจะเป"นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให.เด็กและ
เยาวชนเติบโตข้ึนเป"นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป"นการปBองกันแก.ไขป@ญหาทุจริตคอร?รัปชันที่ได.ผลที่สุดโดยการ
ปลูกฝ@งจิตสํานึกให.เด็กและเยาวชนรักความถูกต.อง มีความซื่อสัตย?สุจริต การยึดมั่นในความสัตย?จริงรู.จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต2อตนเองและผู.อื่นโดยชอบ ไม2คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส2วนรวม ตระหนักรู.และคํานึงถึง
สังคมส2วนรวมมีความรับผิดชอบต2อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร.อมที่จะเสียสละประโยชน?ส2วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน?ส2วนร2วม 
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3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือส2งเสริมและปลูกฝ@งให.เด็กและเยาวชนเป"นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย? สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชน ไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส2งเสริมให.เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร.อมที่จะเสียสละประโยชน?ส2วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน?ส2วนรวม 
4. เป6าหมาย 
  เชิงปริมาณเด็กและเยาวชนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน ๑๒๐คน 
  เชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู. สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู.
ประสบการณ?ที่ได.รับมาปรับใช.กับตนเอง และสังคมส2วนรวมได.อย2างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  5.2 แต2งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
7. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนได.รับการปลูกฝ@งให.เป"นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย? สุจริต 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ.มกันทางสังคม ไม2ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร?รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร.อมที่จะเสียสละประโยชน?ส2วนตน เพ่ือรักษาประโยชน?
ส2วนรวม 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนองค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก
(กิจกรรม “ส�งเสริมการเรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปBนมา 
  เน่ืองจากป@จจุบันเด็กและเยาวชนไทยได.รับผลกระทบจากหลายๆ ด.าน ที่ทําให.เกิดป@ญหาเช2น 
ผลกระทบด.านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส2งผลให.เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม2พึงประสงค? เด็กและเยาวชน
ไทยไม2เห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแต2วัตถุนิยม ไม2รู.จักการประมาณตน ซึ่งก2อให.เกิดผลเสียต2ออนาคต
ของชาติ ดังน้ันจึงควรทําให.เด็กและเยาวชนรู.จักความพอเพียง ปลูกฝ@งอบรม บ2มเพาะให.เด็กและเยาวชนมีความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล.อม และวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ2ายทอด 
เพ่ือให.เด็กและเยาวชนรู.จักการใช.ชีวิตได.อย2างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค2าของทรัพยากร
ต2างๆ รู.จักอยู2ร2วมกับผู.อื่น รู.จักเอื้อเฟmnอเผื่อแผ2และแบ2งป@น มีจิตสํานึกรักษ?สิ่งแวดล.อม และเห็นคุณค2าของ
วัฒนธรรมค2านิยม ความเป"นไทย ท2ามกลางการเปลี่ยนแปลงต2างๆองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกพิจารณาเห็น
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป"นอนาคตของชาติ จึงได.จัดโครงการสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและ
เยาวชนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก(กิจกรรมส2งเสริมการเรียนรู.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝ@ง
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แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให.กับเด็กและเยาวชน เป"นการสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชน
สามารถใช.ชีวิตได.อย2างสมดุล ท2ามกลางการเปลี่ยนแปลงต2างๆ ที่เกิดข้ึน และเห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จัก
อยู2ร2วมกับผู.อื่น รู.จักเอื้อเฟmnอเผื่อแผ2และแบ2งป@น มีจิตสํานึกรักษ?สิ่งแวดล.อม และเห็นคุณค2าของวัฒนธรรม ค2านิยม
ความเป"นไทยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให.เทศบาลเมืองพัทยา และองค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจและหน.าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของประชาชนในท.องถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห?และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู.ด.อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห2งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต.องการพัฒนาคนไทยให.เป"นคนที่
สมบูรณ?ทั้งด.านร2างกาย จิตใจ อารมณ? สังคมและสติป@ญญา ความรู. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยู2ร2วมกับผู.อื่นได.อย2างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือส2งเสริมและปลูกฝ@งให.เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได. 
  3.2 เพ่ือสร.างภูมิคุ.มกันทางสังคมให.เด็กและเยาวชนสามารถใช.ชีวิตได.อย2างสมดุล ท2ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต2างๆที่เกิดข้ึน 
  3.3 เพ่ือส2งเสริมให.เด็กและเยาวชนเห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จักเอื้อเฟmnอเผื่อแผ2และแบ2งป@น 
และรู.จักอยู2ร2วมกับผู.อื่นได.อย2างมีความสุข 
4. เป6าหมาย 
  เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน ๘๐คน 
  เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู. รู.จักการใช.ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จักเอื้อเฟmnอเผื่อแผ2 แบ2งป@น และรู.จักอยู2ร2วมกับผู.อื่นได.
อย2างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
  5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  5.2 แต2งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
7. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๒๐,๐๐๐บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช.ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได. 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ.มกันทางสังคม สามารถใช.ชีวิตได.อย2างสมดุลท2ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต2างๆ ที่เกิดข้ึนได. 
  10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค2าของทรัพยากรต2างๆ รู.จักเอื้อเฟmnอเผื่อแผ2และแบ2งป@น และรู.จักอยู2
ร2วมกับผู.อื่นได.อย2างมีความสุข 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป6องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของผู�บริหารองค,กร 
  ปกครองส�วนท�องถ่ิน”  
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได.จัดทํายุทธศาสตร?ชาติว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล.ว 
3 ฉบับ ป@จจุบันที่ใช.อยู2เป"นฉบับที่ 3 เริ่มจากปb พ.ศ. 2560 จนถึงปb พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ2งสู2การเป"นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป"นสังคมมิติใหม2ที่ประชาชนไม2เพิกเฉยต2อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได.รับความ
ร2วมมือจากฝwายการเมือง หน2วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ?รักษาผลประโยชน?ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให.ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด.านความโปร2งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน? “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต.านทุจริต” มีเปBาหมายหลักเพ่ือให.ประเทศไทยได.รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู.การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม2น.อยกว2าร.อยละ 50 ในปb พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได.น้ัน การบริหารงานภาครัฐต.องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ.าหน.าที่
ของรัฐและประชาชนต.องมีพฤติกรรมแตกต2างจากที่เป"นอยู2ในป@จจุบัน ไม2ใช.ตําแหน2งหน.าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได.กําหนดยุทธศาสตร?การดําเนินงานออกเป"น 6 ยุทธศาสตร? ดังน้ียุทธศาสตร?ที่ 1 สร.างสังคมที่ไม2ทน
ต2อการทุจริตยุทธศาสตร?ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการทุจริตยุทธศาสตร?ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายยุทธศาสตร?ที่ 4 พัฒนาระบบปBองกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาสตร?ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริตยุทธศาสตร?ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู.การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"นหน2วยงานของรัฐภายใต.โครงสร.างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ2งเน.นการกระจายอํานาจจากส2วนกลางลงสู2ท.องถ่ิน
และเป"นกลไกหน่ึงในการส2งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป"นหน2วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน?ของประชาชนในท.องถ่ิน การพัฒนาองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินให.
เกิดความย่ังยืนรัฐจะต.องให.ความเป"นอิสระแก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินโดยยึดหลักแห2งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ?ของประชาชนในท.องถ่ิน และส2งเสริมให.องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"นหน2วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส2วนร2วมในการตัดสินใจแก.ไขป@ญหาในระดับพ้ืนที่ ส2วนการกํากับดูแลองค?กรปกครอง
ส2วนท.องถ่ินจะทําได.เท2าที่จําเป"นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต.องเป"นไปเพ่ือการคุ.มครองประโยชน?ของ
ประชาชนในท.องถ่ินทั้งน้ี ต.องยอมรับว2าป@ญหาการทุจริตในองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได.
สร.างความขมข่ืนใจให.แก2คนทํางานในองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมาเป"นเวลาช.านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินประกอบกับมีป@จจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย?สุจริต ของคนทํางานราชการส2วนท.องถ่ินส2วนให.เหือดหายไป และหากจะว2ากันไปแล.ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน2วยงานราชการอื่นได.เช2นเดียวกัน เพียงแต2คนทํางานในองค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว2าคนทํางานในหน2วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป"นไปได.
สูงที่คนทํางานในท.องถ่ิน อาจต.องถูกครหาในเรื่องการใช.อํานาจหน.าที่โดยมิชอบมากกว2า แม.ว2าโอกาสหรือ
ช2องทางที่คนทํางานในท.องถ่ินจะใช.อํานาจให.ออกนอกลู2นอกทาง จะมีได.ไม2มากเท2ากับที่คนทํางานในหน2วยงาน
ราชการอื่น และมูลค2าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินได.ก2อให.เกิดข้ึนก็อาจ
เป"นแค2เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินดังน้ัน จึงมีความ
จําเป"นที่ผู.บริหารองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการทุจริตอย2าง
เห็นชัดเป"นรูปธรรม ด.วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต ส2งเสริมให.องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน
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บริหารงานด.วยความโปร2งใส มีความเข.มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน?สุขแก2ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปBองกันการทุจริตขององค?กร
ตนเองต2อไปให.ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต2อไป 
 

3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน
ด.วยการจัดทําแผนปBองกันการทุจริตในองค?กรที่บริหาร 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหาร อย2างน.อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารต2อสาธารณะชน อย2างน.อย 1 ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริตขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 4 ปb 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารองค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน 
  6.2 ประชุมหน2วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข.อง 
  6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต 
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช.แผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต 
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปBองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบ  สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหาร อย2างน.อย 1 ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจํานงการต2อต.านการทุจริตของผู.บริหารต2อสาธารณะชน อย2างน.อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ปBองกันการทุจริตขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 4 ปb จํานวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ, - การบริหารราชการขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีความโปร2งใส สามารถปBองกัน
การทุจริตของบุคลากรองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินได. – ลดข.อร.องเรียนการดําเนินงานขององค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน 
 

2.2 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลให�เปBนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุแต�งต้ัง 
โยกย�าย โอน เลื่อนตําแหน�ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 
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2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"น
บุคลากรที่มีความสําคัญต2อองค?กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให.มีศักยภาพ โดยมุ2งผลสัมฤทธ์ิ
ของงานให.เกิดประโยชน?ต2อองค?กร และประชาชนการพัฒนางานขององค?กรจะบรรลุผลได.ต.องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู.ปฏิบัติงาน ซึ่งเป"นป@จจัยสําคัญในการพัฒนางานให.มีคุณภาพจะต.องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป"น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร2งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได.ด.านการพัฒนาระบบ
บริหารให.มีประสิทธิภาพ เป"นธรรม เพ่ือนําไปสู2การสร.างมาตรฐานความโปร2งใส และการให.บริการที่เป"นธรรม
ตรวจสอบได.อย2างแท.จริงต2อไปเพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท.าย ที่
กําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเป�ดเผยข.อมูลข2าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให.การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีน้ัน ต.องก2อให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย?เรื่อง หลักเกณฑ?และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลและประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย?เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส2วนตําบล ลูกจ.างประจํา และพนักงานจ.างดังน้ัน เพ่ือเป"นการส2งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให.มีประสิทธิภาพ เป"นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร2งใส และตรวจสอบการ
ทํางานได. จึงได.จัดให.มีมาตรการสร.างความโปร2งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด.านความโปร2งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือให.การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต.อง โปร2งใสสามารถ
ตรวจสอบได. 
  3.3 เพ่ือเป"นการปBองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน?จากการปฏิบัติงานด.านบริหารงานบคุคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด.านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให.มีประสิทธิภาพได.คน
ดี คนเก2งเข.ามาทํางาน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตจัดทํามาตรการด.านการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการสํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดหลักเกณฑ? การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต2งต้ัง โยกย.าย โอนเลื่อนตําแหน2ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย?เรื่อง หลักเกณฑ?และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ. 25๕๘ 
  6.2 นําหลักเกณฑ?การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป"นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร2มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ  สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
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10.1 ผลผลิต 
  –มีมาตรการดําเนินงานด.านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 
  - เจ.าหน.าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป"นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ, 
 - ลดข.อร.องเรียนในการดําเนินการด.านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม2น.อยกว2า 90 %  
 - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต2อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม2ตํ่ากว2าระดับ 3  
 - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร2งใส สามารถปBองกันการทุจริตของเจ.าหน.าที่ได. 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการมาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค,การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค,
องค,การบริหารส�วนตําบล และหัวหน�าส�วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นหน2วยงานบริหารราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบ
หน่ึงที่มีอํานาจหน.าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน ตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป"นหน.าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน.าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน.าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให.เทศบาลมี
หน.าที่ต.องทําอีกมากมายในการให.บริการสาธารณะแก2ประชาชน ผู.มารับบริการติดต2อกับหน2วยงานต2างๆ ของ
เทศบาลน้ัน มักจะประสบป@ญหาด.านการอํานวยความสะดวกในการติดต2อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู2กับฝwายผู.บริหาร ไม2มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน.าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน.าหน2วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝwายต2าง ๆ  ซึ่งเป"นอุปสรรคอย2างย่ิงต2อการให.บริการ ทําให.การบริการเกิด
ความล2าช.า ประชาชนไม2ได.รับความสะดวกอันอาจเป"นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ.าหน.าที่  ส2งผลให.ระบบการให.บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให.เป"นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท.าย ที่กําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจหน.าที่ของ
เทศบาล ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว2าด.วยหลักเกณฑ? และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให.การ
บริหารราชการเพ่ือให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจของรัฐ ไม2มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป"นประชาชนได.รับการอํานวยความสะดวกและได.รับการตอบสนองความต.องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ.มค2า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนดให.
นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจหน.าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาล และเป"นผู.บังคับบัญชาพนักงานส2วนตําบล และลูกจ.างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกองค?การ
บริหารส2วนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให.แก2รองนายกองค?การบริหารส2วนตําบลทีไ่ด.รบัแต2งต้ังใน
การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค?การบริหารส2วนตําบลได. มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให.ปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบลเป"นผู.บังคับบัญชาพนักงานส2วนตําบล และลูกจ.างเทศบาลรองจากนายกองค?การบรหิาร
ส2วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให.เป"นไปตามนโยบาย และอํานาจหน.าที่อื่น
ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย? เรื่อง หลักเกณฑ?และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค?การบริหารส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย? ดังน้ัน เพ่ือให.การบริหารราชการเป"นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ.านเมืองที่ดี ตอบสนองความต.องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให.บริการและไม2สร.างเงื่อนไขข้ันตอนที่มี
ความยุ2งยาก จึงจําเป"นต.องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน.าที่ของเทศบาลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นการลดข้ันตอนการให.บริการประชาชนให.ได.รับความสะดวก รวดเร็ว เป"นธรรม
ตอบสนองความต.องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน2วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป"นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู.บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปBองกันการผูกขาดอํานาจหน.าที่ในการใช.ดุลพินิจอันอาจเป"นเหตุแห2งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน2งหน.าที่ราชการ 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล ปลัดองคืการบริหารส2วนตําบล และ
หัวหน.าส2วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด.วยนายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.รองนายก
องค?การบริหารส2วนตําบล นายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล รองปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบล และหัวหน.าส2วนราชการ ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.รองปลัดองค?การ
บริหารส2วนตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.หัวหน.าส2วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข.อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจ.งเวียนให.ทุกส2วนราชการและผู.รับมอบอํานาจให.ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบ 
  6.4 ให.ผู.รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได.รับมอบหมายในทุก
เดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผลผลิตมีคําสั่งมอบหมายงานให.ผู.ที่เกี่ยวข.องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม2น.อยกว2า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ, - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได.รับอยู2ในระดับดี - ประชาชนได.รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน.าที่อันเป"นช2องทางแห2งการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป"นกระบวนการหน่ึงของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช.หลักการการให.รางวัลเป"นแรงจูงใจให.ผู.ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ.นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค?การบริหารส2วนตําบลตําบลหนองสรวง  ได.ให.ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป"นเรื่องลําดับต.นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย2าง
ย่ิงเรื่องการใช.ดุลพินิจของผู.บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู.ใต.บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล จังหวัดบุรีรัมย? เรื่องหลักเกณฑ?และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส2วนตําบลได.กําหนดให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล  แต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
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ข้ันเงินเดือนข.าราชการพนักงาน  พนักงานจ.างของเทศบาลด.วยเหตุผลน้ีเองจึงเป"นที่มาของกิจกรรมการสร.าง
ความโปร2งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือให.การบริหารงานบุคคลด.านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร2งใส เป"นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได. 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตข.าราชการพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการสํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต2งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข.าราชการองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกโดยแต2งต้ังปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเป"นประธานกรรมการ และหัวหน.าส2วน
ราชการเป"นกรรมการ และข.าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ.าหน.าที่เป"นเลขานุการ 
  6.2 แต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข.าราชการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
โดยประกอบด.วยนายกองค?การบริหารส2วนตําบลตําบลหนองสรวงประธานกรรมการ หัวหน.าส2วนและผู.บริหาร
สถานศึกษาเป"นกรรมการ และข.าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ.าหน.าที่เป"นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข.าราชการองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู.บังคับบัญชาได.พิจารณาไว.โดย
เจ.าหน.าที่ให.คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป"นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข.าราชการองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให.แก2
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข.าราชการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข.าราชการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข.าราชการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเสนอมา โดยใช.หลักเกณฑ?ตามที่กําหนดไว.ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย?เรื่อง หลักเกณฑ?และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส2วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย? 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ช2วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายนและ กันยายน – ตุลาคมของทุกปbงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร2งใส เป"นธรรม ตรวจสอบได. 
 
2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน,ในทรัพย,สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให�เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ,ท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปW”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือให.การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ2ายขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"น
แนวทางเดียวกันและสอดคล.องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร?ขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินจึงมี
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กิจกรรมควบคุมให.บุคลากรฝwายบัญชี กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ2ายให.
ความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติ ทําให.เกิดความคุ.มค2าและมีประสิทธิภาพลดข.อผิดพลาดในการเบิกจ2ายเงินตาม
ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําปb และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข.อง ซึ่งถือเป"นเรื่องสําคัญที่องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินจะต.องทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจําเป"นต2อการบริหารงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.บุคลากรฝwายบัญชี กองคลัง มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เกี่ยวข.อง 
  3.2 เพ่ือลดข.อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให.เกิดความเสียหายแก2ทางราชการ 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรฝwายบัญชี กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ2ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ2าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ2ายตามงบประมาณที่ต้ังไว. 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ทุกปbงบประมาณ(ห.วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่30 กันยายน) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ  กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 บุคลากรฝwายบัญชี กองคลัง มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข.อง 
  10.2 ลดข.อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให.เกิดความเสียหายแก2ทางราชการ และเป"นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ.มค2าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให.มีการ
บริหารราชการอย2างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน?สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให.เป"นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการพัสดุ ปb 2535 และแก.ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข.อง 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด.านจัดซื้อจัดจ.าง 
  3.2 เพ่ือใช.เป"นข.อมูลในการรายงานผู.บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช.เป"นข.อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ.างของหน2วยงาน 
  3.4 เพ่ือให.ทราบป@ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช.เป"นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป"นข.อมูลให.กับประชาชนสามารถตรวจสอบได. 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 หัวหน.าฝwายและผู.อํานวยการกองพัสดุและทรัพย?สิน 
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  4.2 เจ.าหน.าที่ผู.ปฏิบัติงานด.านพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข.อมูลในการจัดซื้อจัดจ.าง 
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ.างและคิดเป"นร.อยละของจํานวนโครงการและร.อยละของจํานวน
งบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ.าง 
  6.4 สรุปป@ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ.างประจําปb 
  6.6 รายงานการวิเคราะห?ผลการจัดซื้อจัดจ.างประจําปb 
  6.7 เผยแพร2ข.อมูลให.ประชาชนได.รับทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  กองพัสดุและทรัพย?สิน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ประชาชนได.รับทราบข.อมูลในการบริหารงานของหน2วยงานด.วยความโปร2งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู.บริหารมีข.อมูลในการวางแผนการบริหารงานให.มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู.ปฏิบัติงานมีข.อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ.างให.มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ.มค2าเป"นประโยชน?กับประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการใช�จ�ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นการปฏิบัติงานให.โปร2งใส สามารถตรวจสอบได. 
  3.2 เพ่ือให.หน2วยงานมีระบบปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
  3.3 เพ่ือเป"นการปBองกันการใช.จ2ายเงิน เพ่ือส2งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ.อง 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  เจ.าหน.าที่ผู.ปฏิบัติงานด.านพัสดุ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําคู2มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน2วยงาน ถึงความเกี่ยวข.องกับผู.เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน2วยงานถึง
ความเกี่ยวข.องกับผู.เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ  กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 มีระบบปBองกันผลประโยชน?ทับซ.อน 
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  10.2 มีการปBองกันการใช.จ2ายเงิน เพ่ือส2งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ.อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร2งใสตรวจสอบได. 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการโครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซื้อ – จัดจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เน่ืองจากองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีฐานะเป"นนิติบุคคล มีอํานาจหน.าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด.วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได.และการใช.จ2ายเงินและการบริหารงานต2างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต2ต.องเป"นไปตามอํานาจหน.าที่และกฎหมายที่กําหนดไว. ดังน้ัน การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให.มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน?สูงสุดแก2ประชาชนจะต.องบริหารงานด.วยความซื่อสัตย? สุจริต มี
ความโปร2งใส และสามารถตรวจสอบได.ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท.าย ที่กําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?
สุขของประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีและให.คํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ.าง และการเป�ดเผยข.อมูลข2าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให.เทศบาลมีอํานาจหน.าที่อื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติให.เป"นหน.าที่ของเทศบาล ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
กําหนดให.การจัดซื้อจัดจ.าง ให.ส2วนราชการดําเนินการโดยเป�ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน?และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต2อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค?ที่จะใช. ราคา และประโยชน?ระยะยาวที่จะได.รับ
ประกอบกันดังน้ัน เพ่ือให.การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป"นไปอย2างโปร2งใส ตรวจสอบได. เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน?สูงสุดแก2ประชาชนในท.องถ่ิน จึงมีความจําเป"นต.องจัดโครงการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารด.านการ
จัดซื้อ – จัดจ.าง เพ่ือให.ประชาชนได.เข.าถึงข.อมูลข2าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ.างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ประชาชนได.รับทราบข.อมูลข2าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ.างตามโครงการและ
กิจกรรมต2างๆ ของเทศบาล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร.างความโปร2งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได.ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปBองกันการทุจริตในหน2วยงาน 
 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร2ข.อมูลการจัดซื้อ – จัดจ.าง ตามแผนงาน/โครงการต2างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการพัสดุขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก.ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช2องทาง ได.แก2 ทางเว็บไซต? บอร?ดประชาสัมพันธ? หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร.สาย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและชุมชนต2างๆ ภายในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมือง
แก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมข.อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ.าง 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ.าง 
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



๔๒ 

 

   - ประกาศรายช่ือผู.ผ2านการคัดเลือกพร.อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ.าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 นําส2งประกาศไปเผยแพร2ประชาสัมพันธ?ตามช2องทางการประชาสัมพันธ?ของเทศบาล ได.แก2 
ทางเว็บไซต? บอร?ดประชาสัมพันธ? ระบบกระจายเสียงไร.สาย หน2วยงานราชการ เป"นต.น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ  กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผลผลิต  เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ.างไม2น.อยกว2า 3 ช2องทาง 
  10.2 ผลลัพธ, 
   - ประชาชนได.เข.าถึงข.อมูลข2าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ.างไม2น.อยกว2าร.อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ.างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป"นไปอย2างโปร2งใส ตรวจสอบได.ทุกข้ันตอน – สามารถลดป@ญหาการ
ร.องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ.างได.  
 

2.2.3 สร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจแก�
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต.องการของประชาชน และให.ประชาชนสามารถตรวจสอบได.ตามหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมอืงที่
ดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย?บริการร2วมหรือศูนย?บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นศูนย?บริการประชาชนในการติดต2อสอบถามข.อมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เป"นอํานาจหน.าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน.า และแจ.งผลการดําเนินการให.ประชาชน
ผู.รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต2ละกระบวนงานเพ่ือให.มีระบบบริการที่เช่ือมต2อระหว2าง
ศูนย?บริการร2วมกับหน2วยงานเจ.าของเรื่อง ทั้งในด.านเอกสาร การส2งต2องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต2ละกระบวนงาน ใช.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช2วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช.ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให.บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพ่ือ
ให.บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก2ประชาชน ให.ได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม2
เลือกปฏิบัตินอกจากน้ี องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ?มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ิน ได.มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด.านถนน ทางเดิน และ
ทางเท.า, ด.านไฟฟBาสาธารณะ, ด.านระบบระบายน.{า, ด.านน.{าเพ่ือการบริโภค, ด.านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด.านการส2งเสริมกีฬา, ด.านการส2งเสริมผู.สูงอายุ, ด.านการส2งเสริมผู.ด.อยโอกาส, ด.านงานสาธารณสุข, ด.านการ
ส2งเสริมการพัฒนาสตรี, ด.านการส2งเสริมอาชีพ, ด.านการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด.านการส2งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท.องถ่ิน, ด.านการส2งเสริมการท2องเที่ยว, ด.านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล.อม, ด.านศึกษา และด.านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร2งด2วนของรัฐบาล (การแก.ไขป@ญหาไฟปwา
และหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล2งน.{า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต2แหล2งกําเนิดการ
จัดการน.{าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปBองกันและแก.ไขป@ญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยใน
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ข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก2ประชาชน สร.างความโปร2งใสในการบริการ
สาธารณะ ให.ประชาชนได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม2เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป"นมาตรการในการ
ปBองกันการทุจริตคอร?รัปชัน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 สร.างความโปร2งใสในการบริการสาธารณะ ให.ประชาชนได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม2
เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือเป"นมาตรการในการปBองกันการทุจริตคอร?รัปชัน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  ทุกสํานัก/กอง/ฝwาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให.ประชาชนได.รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม2เลือกปฏิบัติ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  ทุกสํานัก/กอง/ฝwาย องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให.ประชาชนได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม2
เลือกปฏิบัติให.ได.มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด.านถนน ทางเดิน และทางเท.า, ด.านไฟฟBาสาธารณะ, ด.านระบบ
ระบายน.{า, ด.านน.{าเพ่ือการบริโภค, ด.านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด.านการส2งเสริมกีฬา, ด.านการส2งเสริม
ผู.สูงอายุ, ด.านการส2งเสริมผู.ด.อยโอกาส, ด.านงานสาธารณสุข, ด.านการส2งเสริมการพัฒนาสตรี, ด.านการส2งเสริม
อาชีพ, ด.านการปBองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด.านการส2งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท.องถ่ิน, 
ด.านการส2งเสริมการท2องเที่ยว, ด.านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล.อม, ด.านศึกษา และด.านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร2งด2วนของรัฐบาล (การแก.ไขป@ญหาไฟปwาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล2งนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต2แหล2งกําเนิด การจัดการนํ้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปBองกันและแก.ไขป@ญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
  6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ใช.จ2ายจากงบประมาณรวมในค2าวัสดุ/ค2าใช.สอยฯ 
9. ผู�รับผิดชอบ  ทุกสํานัก/กอง/ฝwาย องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 สร.างความโปร2งใสในการบริการสาธารณะให.ประชาชนได.รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม2เลือกปฏิบัติ 
  10.2 ไม2มีการทุจริตคอร?รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก2ประชาชน  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการโครงการจ�างสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีหน.าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน
ตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป"นหน.าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน.าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน.าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให.เป"นหน.าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน.าที่น้ันต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สขุ
ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ.าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป�ดเผยข.อมูลข2าวสารให.เป"นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ จากภารกิจหน.าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน น้ัน
เทศบาลในฐานะผู.ให.บริการก็จะไม2ทราบว2าภารกิจที่ให.บริการไปน้ัน ประชาชนได.รับประโยชน? หรือเกิดประโยชน?
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สูงสุดแก2ประชาชนมากน.อยเพียงใด การให.บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต.องการผู.รับบริการหรือไม2 
การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู.รับบริการ จึงต.องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู.รับบริการเพ่ือให.
เป"นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท.าย ที่กําหนดให.การปฏิบัติงานตามหน.าที่ของ
เทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส2วน
ร2วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเป�ดเผยข.อมูลข2าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให.การบริหาร
กิจการบ.านเมืองที่ดีน้ันจะต.องก2อให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจของรฐัมปีระสทิธิภาพ
และเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได.รับการอํานวยความสะดวก และได.รับการตอบสนองความ
ต.องการ โดยให.เทศบาลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู.มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล 
ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด.านคุณภาพการให.บริการ เพ่ือประโยชน?ในท.องถ่ิน ลูกจ.างและพนักงาน  จ.าง อีกทั้ง
เพ่ือเป"นการสร.างความโปร2งใสในการให.บริการสาธารณะประโยชน?ให.ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป"นต.อง
มีโครงการน้ีข้ึนมา 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นการสร.างความโปร2งใสในการให.บริการสาธารณะการให.บริการประชาชนให.เกิดความ
พึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป"นการสร.างจิตสํานึกความตระหนักให.แก2บุคลากรผู.ให.บริการ ปฏิบัติหน.าที่ในการ
ให.บริการ โดยยึดประโยชน?สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป"นการปรับปรุงและพัฒนางานด.านบริการให.มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป"นการปBองกันป@ญหาร.องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน2วยงาน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ.างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต2อปb 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนที่ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ.างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ.งให.เทศบาลทราบ 
  6.4 ดําเนินการเบิกจ2ายเงินให.แก2สถาบันผู.ทําการประเมิน 
  6.5 ป�ดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให.ประชาชนทราบ 
  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด.านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน?สุขแก2ประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
  เบิกจ2ายตามงบประมาณรายจ2ายประจําปb แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 
หมวดค2าใช.สอยประเภทรายจ2ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม2เข.าลักษณะรายจ2ายหมวดอื่นๆ โครงการจ.าง
สํารวจความพึงพอใจของผู.รับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐บาท/ปb 
9. ผู�รับผิดชอบ  สํานักปลัด  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผลผลิตผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต2อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 
1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ, 
   –ประชาชนผู.รับบริการมีความพึงพอใจไม2ตํ่ากว2าร.อยละ 80  
   - การให.บริการสาธารณะมีความโปร2งใส และเกิดประโยชน?สูงสุดแก2ประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :กิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต�อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นหน2วยงานบริหารราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบ
หน่ึงที่มีอํานาจหน.าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน ตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป"นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน.าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน.าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให.เทศบาลมี
หน.าที่ต.องทําอีกมากมาย ในการให.บริการสาธารณะแก2ประชาชนผู.มาขอรับบริการติดต2อกับหน2วยงานต2างๆ ของ
เทศบาลน้ันมักจะประสบป@ญหาด.านการอํานวยความสะดวกอย2างเสมอภาค เป"นธรรมอันเน่ืองมาจากภารกิจ 
และผู.มาขอรับบริการเป"นจํานวนมากซึ่งเจ.าหน.าที่ไม2สามารถให.บริการได.อย2างทันท2วงที การตอบสนองความ
ต.องการเกิดความล2าช.าไม2เป"นธรรม และการให.บริการไม2เป"นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป"นช2องทางหน่ึงในการทุจริต 
ประพฤติมิชอบของเจ.าหน.าที่ถือเป"นพฤติกรรมที่ไม2พึงประสงค? ทั้งผู.มาขอรับบริการและผู.ให.บริการ ส2งผลต2อ
มาตรฐานการให.บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคท.าย ที่กําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของ
ประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี และให.คํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข.อมูลข2าวสารอย2างโปร2งใสตามพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?
และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให.การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ได.แก2 
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปBาหมายโดยก2อให.เกิดประโยชน?สุขแก2ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม2มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป"น และประชาชนได.รับการอํานวยความ
สะดวก และได.รับการตอบสนองความต.องการ ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558  
  ดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.มุ2งเน.นที่จะให.บริการประชาชนแล.วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให.บริการโดยจัดลําดับก2อน – หลัง เพ่ือเป"นการสร.างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให.บริการประชาชน โดยไม2เลือกปฏิบัติ จึงได.จัดกิจกรรมการใช.บัตรคิวในการติดต2อราชการสําหรับผู.มาติดต2อ
ราชการ 
 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือสร.างกลไกในการปฏิบัติราชการด.านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป"นธรรมต2อ
ผู.มารับบริการ 
  3.2 เพ่ือให.ประชาชนผู.มาขอรับบริการได.รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต.องการ
ของประชาชน 
  3.3 เพ่ือให.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให.และเกิดความคุ.มค2าในการขอรับบริการ 
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  3.4 เพ่ือเป"นเกราะปBองกันในการปฏิบัติหน.าที่ของเจ.าหน.าที่มิให.กระทําการแสวงหาประโยชน?หรือ
กระทําการประพฤติมิชอบต2อตําแหน2งหน.าที่ อันเป"นเหตุแห2งการทุจริตต2อหน.าที่ 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต  การจัดทําบัตรคิวในการให.บริการแก2ประชาชนทั่วถึงเป"นธรรม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู.รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให.บริการ 
  6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต2างๆ ตามความจําเป"นและเหมาะสม 
  6.4 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช.
บริการตามลําดับคิว 
  6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู.มาขอรับบริการ 
  6.6 สรุปผลการให.บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป"นรายสัปดาห?/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง แก.ไขการให.บริการอย2างมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ได.เบิกจ2ายงบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบ  ทุกสํานัก/กอง ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผลผลิตมีการใช.บัตรคิวสําหรับให.บริการแก2ประชาชนตามลําดับก2อนหลัง สําหรับหน2วยงานที่
ให.บริการ 
  10.2 ผลลัพธ, - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให. ไม2น.อยว2าร.อยละ 70 ของผู.มาขอรับ
บริการ - การให.บริการเกิดความโปร2งใส ลดข.อร.องเรียนการทุจริตต2อหน.าที่   
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด.วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล2าว
ได.ว2าเป"นสังคมพหุวัฒนธรรมองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.ให.ความสําคัญในการสร.างความเป"นธรรม/ไม2
เลือกปฏิบัติในการให.บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให.เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีมา
ประยุกต?ใช. โดยเฉพาะหลักความโปร2งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม2แบ2งแยกด.าน เพศ 
ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝ�กอบรมและอื่นๆ สอดคล.องกับมาตรา 8 แห2งพระราช
กฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได.กําหนดให.ส2วนราชการจะต.อง
ดําเนินการโดยถือว2าประชาชนเป"นศูนย?กลางที่จะได.รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส2วนราชการ
ต.องเป"นไปโดยความซื่อสัตย? สุจริตสามารถตรวจสอบได.ดังน้ัน เพ่ือให.หน2วยงานมีการใช.ระบบหรือเกณฑ?ที่ชัดเจน 
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงมีการนําเทคโนโลยีมาช2วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช.ดุลยพินิจของ
เจ.าหน.าที่ มีการแสดงข้ันตอนการให.บริการแก2ประชาชนอย2างชัดเจน มีระบบการปBองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือ
ปBองกันการละเว.นการปฏิบัติหน.าที่ในการให.บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
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ต.องการของประชาชน เพ่ือให.เกิดความพึงพอใจแก2ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม2เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช2วยให.การ
บริการของหน2วยงานมีความเป"นธรรมโปร2งใสย่ิงข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.เจ.าหน.าที่ผู.ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน2วยงานให.บริการอย2างมี
ความเป"นธรรมและไม2เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให.ประชาชนผู.มารับบริการเกิดความพึงพอใจต2อคุณภาพการให.บริการ 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู.รับบริการ ร.อยละ 80  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดให.มีระบบ เกณฑ?หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป"นธรรม/ไม2เลือกปฏิบัติเป"น
มาตรฐานเดียวกันโปร2งใสและมีประสิทธิภาพ ได.แก2 ระบบบัตรคิวในการให.บริการ ระบบการให.บริการออนไลน? 
เป"นต.น 
  6.2 จัดให.มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค2าบริการ (ถ.ามี) และระยะเวลาที่ใช.ในการ
ดําเนินการให.ผู.ใช.บริการหรือผู.มีส2วนได.ส2วนเสียทราบอย2างชัดเจน 
  6.3 จัดให.มีระบบการปBองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปBองกันการละเว.นการปฏิบัติหน.าที่ ได.แก2 จัด
ให.มีกล.องวงจรป�ดภายในสถานที่ให.บริการ 
  6.4 จัดให.มีสถานที่สําหรับผู.สูงอายุและผู.พิการโดยไม2เลือกปฏิบัติ ได.แก2 ทางลาดชันห.องน.{าสําหรบัผู.
พิการ 
  6.5 จัดให.มีปBายสามภาษา ได.แก2 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
  6.6 มีการนําระบบออนไลน? ซอฟต?แวร? สกอร?คาร?ด สมาร?ท บ�อกซ? (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต?ใช.ในการประเมินผลการให.บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ได.เบิกจ2ายงบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด กองคลัง กองช2างองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,  ร.อยละความพึงพอใจของประชาชนผู.รับบริการ 
 
2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าท่ีให�เปBนไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เก่ียวข�องในแต�ละขั้นตอน เปiดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศขององค,กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักการบริหารจัดการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให.
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบ.านเมืองทีดี โดยอย2างน.อยต.องมีหลักเกณฑ?
เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต.องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให.มีการรับฟ@งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู.รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให.
สอดคล.องกับความต.องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปbที่ผ2านมาได.มีการประเมินองค?กรปกครอง
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ส2วนท.องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได.ดําเนินการตามโครงการดังกล2าวอย2างต2อเน่ืองทุกปbน้ันเพ่ือให.การ
ประเมินบริหารจัดการบ.านเมืองที่ดีเป"นไปด.วยความเรียบร.อยเกิดประโยชน?สุขต2อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต2อ
ภารกิจขององค?กรมีประสิทธิภาพและความคุ.มค2า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต.องการ
ของประชาชนได.อย2างแท.จริง หรืออย2างน.อยมีผลการประเมินไม2ต2{ากว2าปbที่ผ2านมา องค?การบริหารส2วนตําบลเมอืง
แกจึงได.จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต.องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ินและอํานาจหน.าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป"นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต.องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟ@งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู.รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให.บริการประชาชน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ.าหน.าที่ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  4.5 ผู.บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู2ผู.ใต.บังคับบัญชาซึ่งมีหน.าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย? 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต2งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให.บริการที่สามารถปฏิบัติได.จริงและพิจารณางานในภารกิจว2าเรื่องใดที่
ผู.บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให.แก2ผู.ใต.บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบอํานาจให.รองนายกองค?การบริหารส2วนตําบล หรือปลดัองคฃกืาร
บริหารส2วนตําบลให.ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร.อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให.ประชาชนทราบ   
  6.4 มีระบบการรับฟ@งข.อร.องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล2าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต2างๆ ให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล
และผู.บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  ทุกกอง/สํานัก ในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
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  10.1 ประชาชนได.รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต2อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให.บริการของเจ.าหน.าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล2องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร.นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล.องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ทําให.ภาพลักษณ?ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให.
ประชาชนมีความศรัทธาต2อคณะผู.บริหารมากย่ิงข้ึน 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห2งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ2นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป"น
กฎหมายที่เป"นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว.ว2า “การบริหาร
ราชการต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ.มค2าในเชิงภารกิจแห2งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน2วยงานที่ไม2จําเป"น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต.องการของประชาชน” และเพ่ือให.การ
ดําเนินการดังกล2าวเป"นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล2าว จึงได.มีการประกาศใช.
พระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให.องค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอย2าง
น.อยต.องมีหลักเกณฑ?เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต2อ
ความต.องการของประชาชนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบหน่ึง 
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน ดังน้ันงานให.บริการจึงเป"น
งานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู.บริหารและพนักงานทุกท2านจะต.องร2วมกันปรับปรุงและ
แก.ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต.องการของประชาชนได.มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล.วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให.เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต.องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึง
และแก.ไขป@ญหาต2างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.กับประชาชนได.อย2างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ประชาชนได.รับการบริการได.อย2างสะดวกรวดเร็วและถูกต.อง 
  3.2 เพ่ือให.สามารถตรวจสอบความต.องการของประชาชน รับรู.สภาพป@ญหาและแก.ไขป@ญหาที่
เกิดข้ึนได. 
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให.คํานึงถึงผลลัพธ?ในด.านการบริการ
ประชาชนผู.มาติดต2อขอรับบริการ     
  3.4 เพ่ือให.การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร2งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได. 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและผู.ที่มาติดต2อราชการกับองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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  6.2 จัดให.มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให.
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก2ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู.รับผิดชอบให.เป"นป@จจุบัน 
   6.4.2 ปรับปรุงปBายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให.บริการแก2ประชาชน 
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ2นพับประชาสัมพันธ?เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารต2างๆ 
   6.4.4 จัดให.มีกล2อง/ตู.รับความคิดเห็นของประชาชน 
   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร?มคําร.องต2างๆ พร.อมตัวอย2างการกรอกแบบฟอร?มทุกงาน
บริการ 
   6.4.6 จัดทําคําสั่งการให.บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให.มีการให.บริการแก2
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช2วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต2อการให.บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให.บริการ เพ่ือนําจุดบกพร2องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก.ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให.บริการให.ดีย่ิงข้ึนอย2างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต2อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปbงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด กองคลัง กองช2าง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ประชาชนได.รับการบริการได.อย2างสะดวกรวดเร็วและถูกต.อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต.องการของประชาชน รับรู.สภาพป@ญหาและแก.ไขป@ญหาที่เกิดข้ึนได. 
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ? ในด.านการบริการประชาชนผู.มา
ติดต2อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร2งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได. 
 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหน.าที่ให.กับผู.ใต.บังคับบัญชาในการบริหารงานในด.านต2างๆ ภายในองค?กรน้ัน 
ก็เพ่ือเป"นการช2วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให.เกิดความคล2องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข2ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให.ผู.ใต.บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาํคัญ 
คุณสมบัติ ความรู. ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องน้ันเป"นอย2างดี ด.วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให.การบริหารงานก2อให.เกิดประโยชน?สูงสุดแก2ราชการดังน้ัน การดําเนินการของหน2วยงานต.องมีการปรับให.
เข.ากับสภาพสังคมและทันต2อสถานการณ?ที่การบริหารราชการต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน เกิด
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ผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ.มค2าในเชิงภารกิจแห2งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต.องการของประชาชน แต2ทั้งน้ี
ต.องมีผู.รับผิดชอบต2อผลของงานซึ่งเป"นหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือให.การบริหารราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกภายใต.กรอบอํานาจหน.าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให.เป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน?สูงสุดแก2ราชการ 
4. เป6าหมาย 
  คณะผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน.าส2วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต2งต้ัง มอบหมาย คณะผู.บริหาร
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน.าส2วนราชการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ.งคณะผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกปลัด อบต. รองปลัด หรือ
หัวหน.าส2วนราชการทุกส2วน ที่ได.รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  ส2วนราชการทุกส2วนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล2องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการให.บริการประชาชน/บริการสาธารณะได.อย2างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค,การบริหารส�วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. 2538และที่แก.ไขเพ่ิมเติม ได.บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน.าที่ของ
นายกองค?การบริหารส2วนตําบลไว.หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ
หน.าที่ของนายกองค?การบริหารส2วนตําบลเอาไว. การที่นายกองค?การบริหารส2วนตําบล จะดําเนินการในเรือ่งต2างๆ 
เพียงผู.เดียว ก็อาจทําให.เกิดช2องว2างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต2างๆ เกิดข้ึนได. ดังน้ัน เพ่ือเป"นการแก.ไข
ป@ญหาต2างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงได.กําหนดมาตรการให.มีการมอบอํานาจของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล
ให.รองนายกองค?การบรหารส2วนตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และรองปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล ได.
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค?การบริหารส2วนตําบล 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.การใช.ดุลยพินิจต2างๆ ของฝwายบริหารเป"นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ.านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให.เป"นการปBองกันการทุจริตคอร?รัปชันของเจ.าหน.าที่ 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตมีการมอบอํานาจอย2างน.อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
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  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู2ในอํานาจของนายกองค?การบริหารส2วนตําบลเสนอนายกองค?การบริหาร
ส2วนตําบลพิจารณา 
  6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน.าที่ของนายกองค?การบริหารส2วนตําบลให.รองนายกองค?การบรหิารส2วน
ตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และรองปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,ร.อยละ 80 ของเปBาหมายดําเนินการแล.วเสร็จ 

 
1. ชื่อโครงการ :มอบอํานาจเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได.บัญญัติกําหนดอํานาจหน.าที่ของนายกองค?การ
บริหารส2วนตําบลในฐานะเจ.าพนักงานท.องถ่ินไว.หลายประการ ทั้งการอนุญาตก2อสร.างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต2อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป"นต.น ซึ่งล.วนแต2เกี่ยวข.องกับสิทธิ หน.าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช.อํานาจอยู2
กับนายกองค?การบริหารส2วนตําบล ก็อาจเป"นผลให.การบริการประชาชนเกิดความล2าช.า และอาจเป"นช2องว2างทีท่าํ
ให.เกิดการทุจริตข้ึนมาได. ดังน้ัน จึงได.กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ.าพนักงานท.องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.การใช.ดุลยพินิจของเจ.าพนักงานท.องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป"นไปอย2างรอบคอบ 
  3.2 เพ่ือปBองกันการทุจริตคอร?รัปชันของเจ.าหน.าที่ 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  คําสั่งนายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบอํานาจเจ.าพนักงานท.องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให.กับรองนายกองค?การบริหารส2วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  เสนอคําสั่งองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมอบอํานาจเจ.าพนักงานท.องถ่ินให.รองนายกองค?การ
บริหารส2วนตําบลเป"นผู.ปฏิบัติราชการแทนนายกองค?การบริหารส2วนตําบลในการใช.อํานาจเจ.าพนักงานท.องถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการกองช2าง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค?การบริหารส2วนตําบลในฐานะเจ.าพนักงานท.องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๓ 

 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค,การบริหารส�วนตําบล ปลัดองค,การบริหาร
ส�วนตําบล และหัวหน�าส�วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นหน2วยงานบริหารราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบ
หน่ึงที่มีอํานาจหน.าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให.แก2ประชาชนในท.องถ่ิน ตามอํานาจหน.าที่ของเทศบาล ทั้งที่
เป"นหน.าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. 2538 หน.าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน.าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให.เทศบาลมี
หน.าที่ต.องทําอีกมากมาย ในการให.บริการสาธารณะแก2ประชาชน ผู.มารับบริการติดต2อกับหน2วยงานต2างๆ ของ
เทศบาลน้ัน มักจะประสบป@ญหาด.านการอํานวยความสะดวกในการติดต2อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู2กับฝwายบริหาร ไม2มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน.าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยัง
หัวหน.าหน2วยงานระดับสํานัก กอง และฝwายต2างๆ ซึ่งเป"นอุปสรรคอย2างย่ิงต2อการให.บริการ ทําให.การบริการเกิด
ความล2าช.า ประชาชนไม2ได.รับความสะดวกอันอาจเป"นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ.าหน.าที่ ส2งผลให.ระบบการให.บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให.เป"นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท.าย ที่กําหนดให.การปฏิบัติงานตามอํานาจหน.าที่ของ
เทศบาล ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ? และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดให.การบริหารราชการเพ่ือให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจของรัฐ ไม2มี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป"นประชาชนได.รับการอํานวยความสะดวกและได.รับการตอบสนองความ
ต.องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ.มค2า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่
กําหนดให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล มีอํานาจหน.าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
องค?การบริหารส2วนตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดให.นายกองค?การบริหารส2วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบ
ในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป"นผู.บังคับบัญชาพนักงานองค?การบริหารส2วนตําบล และลูกจ.างของ
องค?การบริหารส2วนตําบล มาตรา 48 วีสติ นายกองค?การบริหารส2วนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให.แก2รองนายกองค?การบริหารส2วนตําบลที่ได.รับแต2งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค?การบรหิาร
ส2วนตําบลได.มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให.ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเป"นผู.บังคับบัญชาพนักงานองค?การ
บริหารส2วนตําบล และลูกจ.างองค?การบริหารส2วนตําบล รองจากนายกองค?การบริหารส2วนตําบลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององค?การบริหารส2วนตําบลให.เป"นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน.าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานองค?การบริหารส2วนตําบล จังหวัดบุรีรัมย?เรื่อง หลักเกณฑ?และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค?การบริหารส2วนตําบล จังหวัดบุรีรัมย?ดังน้ัน เพ่ือให.การบริหารราชการเป"นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ.านเมืองที่ดี ตอบสนองความต.องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให.บริการและไม2สร.างเงื่อนไขข้ันตอนที่มี
ความยุ2งยาก จึงจําเป"นต.องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน.าที่ของเทศบาลข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นการลดข้ันตอนการให.บริการประชาชนให.ได.รับความสะดวก รวดเร็ว เป"นธรรม 
ตอบสนองความต.องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให.บริการจากหน2วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป"นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู.บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปBองกันการผูกขาดอํานาจหน.าที่ในการใช.ดุลยพินิจอันอาจเป"นเหตุแห2งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน2งหน.าที่ราชการ 



๕๔ 

 

4. เป6าหมาย 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค?การบริหารส2วนตําบล ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และ
หัวหน.าส2วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด.วยนายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.รองนนายก
องค?การบริหารส2วนตําบล นายกองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล รองปลัด
องค?การบริหารส2วนตําบล และหัวหน.าส2วนราชการ ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.รองปลัดองค?การ
บริหารส2วนตําบล และปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลมอบหมายให.หัวหน.าส2วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการสํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข.อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจ.งเวียนให.ทุกส2วนราชการและผู.รับมอบอํานาจให.ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบ 
  6.4 ให.ผู.รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได.รับมอบหมายในทุก
เดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให.ผู.ที่เกี่ยวข.องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม2น.อยกว2า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ, 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได.รับอยู2ในระดับดี 
   - ประชาชนได.รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน.าที่อันเป"นช2องทางแห2งการ
ทุจริต 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให�เปBนท่ีประจักษ, 
2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตย, สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการพ�อ – แม�ดีเด�น 
2. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปb เป"นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป"นวันพ2อแห2งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปb เป"นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ.าสิริกิต? พระราชชนนี เป"นวันแม2แห2งชาติซึ่งองค?การบริหารส2วนตําบลได.กําหนดเป"นนโยบายใน
การจัดงานวันพ2อวันแม2แห2งชาติเป"นประจําทุกปbติดต2อกันมาเพ่ือน.อมลํารึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ.าสิริกิต? พระราชชนนี ที่ทรงมีต2อ
พสกนิกรชาวไทยอย2างนานัปการ พระองค?ทรงเป"นพ2อและแม2ของปวงชนชาวไทยที่เปb�ยมล.นด.วยพระเมตตา ทรง
ห2วงใยอย2างหาที่เปรียบมิได. และเป"นการเผยแพร2พระคุณของพ2อและแม2ที่มีต2อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เพ่ือให.เป"นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให.เทศบาลมีหน.าที่ส2งเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู.สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให.สอดคล.องกับ



๕๕ 

 

สํานักงานคณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปBองกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให.เป"นที่ประจักษ? โดยการยกย2องเชิดชู
เกียรติผู.ที่มีความซื่อสัตย? สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกย2องเชิดชูเกียรติผู.ที่ให.ความช2วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท.องถ่ินดังน้ัน เทศบาลจึงได.จัดกิจกรรมวันพ2อ วันแม2แห2งชาติ คือการคัดเลือกพ2อและแม2ดีเด2นในพ้ืนที่
เทศบาล เพ่ือมอบโล2ประกาศเกียรติคุณฯ เป"นการสร.างแบบฉบับที่ดีให.ปรากฏแก2สาธารณชน และให.สังคมได.
ตระหนักถึงหน.าที่อันสําคัญย่ิงของพ2อและแม2 ที่สําคัญเพ่ือเป"นแบบอย2างที่ดีของคนในชุมชนต2อไป 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2พ2อ แม2 ผู.มีความซื่อสัตย? สุจริต ต้ังมั่นอยู2ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือให.พ2อ แม2 ที่ได.รับการคัดเลือกได.เป"นแบบอย2างที่ดีแก2บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
4. เป6าหมาย  จัดพิธีมอบโล2ประกาศเกียรติคุณแก2พ2อ แม2ดีเด2น จํานวน 2 ครั้ง/ปb ครั้งละ 90 คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ?และวิธีการคัดเลือกพ2อ แม2 ดีเด2น ที่มีคุณสมบัติที่จะได.รับการ
คัดเลือกให.เป"นพ2อ แม2 ดีเด2น ประจําปb เพ่ือประกาศให.ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ.งประกาศหลักเกณฑ?ในการคัดเลือกให.ทุกชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน ๑๑ชุมชน เพ่ือให.แต2
ละชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข.ารับการคัดเลือกในช้ันต.นมายังเทศบาล เพ่ือให.
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได.พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
  6.3 แต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน.าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู.ที่ถูกเสนอช่ือจาก
ชุมชนต2างๆภายในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ2อ แม2 ดีเด2นที่ผ2านการกลั่นกรองด.านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให.
ผู.บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล2 ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ.าสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 
ครั้ง/ปb โดยเชิญผู.ว2าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป"นประธานในพิธีมอบโล2 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๒,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
  10.1 ผลผลิต - มีพ2อแม2ดีเด2น ที่ได.รับเชิดชูเกียรติไม2น.อยกว2าร.อยละ 80 ของจํานวนกลุ2มเปBาหมาย 
  10.2 ผลลัพธ, - พ2อ แม2ดีเด2นที่ได.รับมอบโล2ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม2น.อยกว2าระดับดี 
- มีพ2อ แม2ดีเด2น ที่เป"นบุคคลต.นแบบแก2บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก2สตรีดีเด2น 
2. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปb จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเน่ืองในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป"นมาแห2งการต2อสู.เพ่ือให.ได.ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดต้ังข้ึน
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ.าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป"นวันเฉลิม
พระชนม?พรรษาของพระองค? ด.วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือให.คนไทยได.มีโอกาส และได.พระราชทานให.วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป"น วันสตรีไทย ของทุกปb 



๕๖ 

 

เพ่ือให.ผู.ให.ผู.หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู. ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู2ไปกับการสร.างความ
เข.มแข็งให.สถาบันสังคม และให.สามารถเทียบเท2าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล.วเพ่ือให.เป"นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให.เทศบาลมีหน.าที่ส2งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู.สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให.สอดคล.องกับสํานักงาน
คณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติการบริหารราชการเพ่ือปBองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให.เป"นที่ประจักษ? โดยการยกย2องเชิดชูเกียรติผู.ที่
มีความซื่อสัตย? สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกย2องเชิดชูเกียรติที่ให.ความช2วยเหลือกิจการสาธารณะของท.องถ่ิน
ดังน้ัน เทศบาลจึงได.จัดให.มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด2น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด2นให.กับสตรีที่มี
คุณสมบัติ ดังน้ี 
  1. เป"นผู.มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย? สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป"นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
  2. เป"นผู.ทําคุณประโยชน?ต2อสังคม และประเทศชาติอย2างเด2นชัด สมควรเป"นแบบอย2างแก2คนทั่วไป 
  3. เป"นผู.ทําประโยชน?ต2อสังคมและประเทศชาติ ในด.านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคมสงเคราะห? ฯลฯ ด.วยความเสียสละ เป"นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป"นแบบอย2างแก2คน
ทั่วไป 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให.อยู2ในสังคมได.อย2าง
ภาคภูมิใจ 
  3.2 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป"นประโยชน?ต2อสังคม ให.มีขวัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตนที่เป"นประโยชน?ต2อสังคมสืบไป 
4. เป6าหมายมอบประกาศเกียรติคุณให.แก2สตรีได.รับการคัดเลือกเป"นสตรีดีเด2น จํานวน xx คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ?และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด2น ที่มีคุณสมบัติที่จะได.รับการ
คัดเลือกให.เป"นสตรีดีเด2นประจําปb เพ่ือประกาศให.ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ.งประกาศหลักเกณฑ?ในการคัดเลือกให.สมาชิกชมรมสตรีองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
ทราบทั่วกัน เพ่ือให.แต2ละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข.ารับการคัดเลือกในช้ันต.น
มายังเทศบาล เพ่ือให.คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได.พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
  6.3 แต2งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน.าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู.ที่ถูกเสนอช่ือจาก
แต2ละตําบลภายในเขตเทศบาล 
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเด2นที่ผ2านการกลั่นกรองด.านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให.
ผู.บริหารทราบและเห็นชอบ 
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให.แก2สตรีดีเด2นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จํานวน 1 ครั้ง/ปbโดยเชิญนายกองค?การบริหารส2วนตําบลตําบลหนองสรวงเป"นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ์ิ 



๕๗ 

 

 10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด2นผู.บําเพ็ญประโยชน?ต2อสังคมตามหลักเกณฑ?ที่กําหนดได.รับการยกย2องเชิดชูเกียรติ 
ไม2น.อยกว2าร.อยละ 80  
 10.2 ผลลัพธ, - สตรีดีเด2นผู.ได.รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู2ในระดับดี - มีสตรีที่เป"นบุคคลต.นแบบ
ที่ดี ปรากฏต2อสังคมสืบไป 
 
1. ชื่อโครงการ :ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให�เปBนท่ีประจักษ, 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในป@จจุบันอยู2ด.วยความเร2งรีบ แก2งแย2งแข2งขัน เพ่ือความอยู2รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ทําให.การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู.คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดป@ญหามากมายในป@จจุบัน ไม2ว2าจะเป"นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส2วนรวมถึงป@ญหาการก2ออาชญากรรมและอื่นๆเพ่ือเป"นการส2งเสริมให.คนดีมีที่ยืนในสังคม 
สร.างแบบอย2างที่ ดีแก2คนรุ2นหลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงจัดให.มีการยกย2อง เชิดชูเผยแพร2 
ประชาสัมพันธ?และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก2ผู.กระทําความดี เพ่ือส2งเสริมสร.างขวัญและกําลังใจแก2
คนดีเหล2าน้ันให.ร2วมกันสร.างสรรค?สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป"นแบบอย2าง เพ่ือปลุกกระแสการสร.าง
สังคมแห2งความดีอย2างเป"นรูปธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เป"นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู2
ความอยู2เย็นเป"นสุข 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลที่ให.ความช2วยเหลือกิจการสาธารณะของท.องถ่ิน 
  3.3 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เพ่ือสร.างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ.นให.ทุกภาคส2วนได.มีแบบอย2างที่ดีอัน
เป"น กุศโลบายหน่ึงในการปลูกจิตสํานึกให.สังคมตระหนักถึงคุณค2าแห2งความดีมากย่ิงข้ึน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต มีการยกย2องเชิดชูเกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป"นแบบอย2างที่ดี
จํานวนไม2น.อยกว2า 10 คน/ปb 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการพ้ืนที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดให.มีการเผยแพร2 ประชาสัมพันธ?ยกย2องเชิดชูเกียรติหน2วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให.เป"น
ที่ประจักษ?ผ2านทางสื่อช2องทางต2างๆ ได.แก2 วารสารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเว็บไซต?องค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกสื่อสังคม (Social Media) เป"นต.น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  ฝwายประชาสัมพันธ? สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,  จํานวนหน2วยงาน/บุคคลที่ได.รับการยกย2องเชิดชูเกียรติ 
 
2.4.2 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด.วยองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 73 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด.วย ๑ตําบล ๑9หมู2บ.าน มีประชากรทั้งสิ้น 11,131คน ครัวเรือนจํานวน 3,014
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ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมุ2งส2งเสริมให.ประชาชนในท.องถ่ินได.เข.ามามี
ส2วนร2วมในการพัฒนางานและแก.ไขป@ญหาได.ตรงกับความต.องการของประชาชนมากที่สุดป@จจุบันองค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกได.จัดต้ังชุมชนไว.แล.ว จํานวน ๑9ชุมชน เพ่ือให.เป"นไปตามรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให.ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย?ทรงเป"นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท.าย การปฏิบัติงาน
ตามหน.าที่ของเทศบาลต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช.หลักการบริหารกิจการบ.านเมืองทีดีและ
คํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดให.เทศบาลมีหน.าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให.เป"น
หน.าที่ของเทศบาลและพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให.แก2องค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให.เทศบาลมีอํานาจและหน.าที่ส2งเสริมการมีส2วนร2วมของราษฎรใน
การพัฒนาท.องถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2530 มีวัตถุประสงค?ที่จะให.มีคณะกรรมการชุมชนเข.ามาเป"นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต2างๆ ทําหน.าที่ใน
การประสานงานกับเทศบาลและหน2วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข?สุขของพ่ีน.องประชาชนในชุมชน
เน่ืองจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต2ละชุมชนต2างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ
ปฏิบัติหน.าที่โดยไม2ได.รับค2าตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให.สอดคล.องกับสํานักงาน
คณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการทุจริตแห2งชาติการบริหารราชการเพ่ือปBองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก2หน2วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให.เป"นที่ประจักษ? โดยการยกย2องเชิดชูเกียรติผู.ที่
มีความซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย2องเชิดชูเกียรติที่ให.ความช2วยเหลือกิจการสาธารณะของท.องถ่ิน
ดังน้ัน เทศบาลจึงได.จัดให.มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก2คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจปฏิบัติหน.าที่ครบวาระการดํารงตําแหน2ง 
 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือยกย2องเชิดชูเกียรติแก2คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน.าที่เป"น
กรรมการชุมชนมาด.วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน2ง 
  3.2 เพ่ือยกย2องเชิดชูสตรีแก2คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป"นประโยชน?ต2อสังคมให.มี
ขวัญและกําลังใจ 
4. เป6าหมายมอบประกาศเกียรติคุณให.แก2คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน.าที่จนครบ
วาระการดํารงตําแหน2ง จํานวน ๑9ชุมชน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการห.องประชุมองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน2ง 
  6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
  6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก2คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ.าน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคมองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
  10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน.าที่จนครบวาระ 4 ปb 
ได.รับการยกย2องเชิดชูเกียรติไม2น.อยกว2าร.อยละ 100  
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  10.2 ผลลัพธ, 
  - คณะกรรมการชุมชนผู.ได.รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู2ในระดับดี 
  - มีคณะกรรมการชุมชนต.นแบบที่ดี ด.านการบําเพ็ญประโยชน?สาธารณะในท.องถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมยกย�องและเชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน องค,กรดีเด�น ผู�ทําคุณประโยชน,หรือเข�า
ร�วมในกิจกรรมขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล 
  การส2งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให.เกิดข้ึนในหน2วยงานและสังคม ถือเป"นการสร.างรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสู2ความอยู2เย็นเป"นสุข โดยเฉพาะเน.นการส2งเสริมและสนับสนุนให.คนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล.าหาญ ซื่อสัตย?สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส2วนรวม ถือว2าเป"นหลักสําคัญของการทําความดีดังน้ัน เพ่ือส2งเสริมให.บุคลากร หน2วยงานที่มีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด.วยความซื่อสัตย? สุจริต ทําความดีอย2างต2อเน่ืองเป"นแบบอย2างแก2ประชาชนตําบลหนองสรวง ผู.ที่ทํา
คุณประโยชน?หรือเต็มใจเข.าร2วมในกิจกรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกอย2างสม่ําเสมอ องค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกจึงจัดกิจกรรมยกย2องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย? สุจริต และการต2อต.านการทุจริตแก2บุคคล 
หน2วยงาน องค?กรดีเด2นผู.ทําความดี มีความซื่อสัตย?สุจริต และผู.ทําคุณประโยชน?หรือเข.าร2วมในกิจกรรมของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย2องบุคคลผู.เสียสละและทํา
คุณประโยชน?ให.กับเทศบาลที่ควรได.รับการยกย2องชมเชย และเป"นบุคคลตัวอย2างและจัดกิจกรรมรณรงค? เผยแพร2 
ประชาสัมพันธ? ให.ประชาชน หน2วยงาน องค?กรในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีค2านิยม ยกย2อง เชิดชู
และเห็นคุณค2าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือสร.างขวัญและกําลังใจแก2ผู.ทําคุณประโยชน? และมีส2วนร2วมในกิจกรรมขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแก 
  3.2 เพ่ือส2งเสริมการสร.างแรงจูงใจให.ประชาชน หน2วยงาน องค?กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกตระหนักถึงความซื่อสัตย?สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน?ส2วนรวม 
  3.3 เพ่ือรณรงค? เผยแพร2 ประชาสัมพันธ? ให.ประชาชน หน2วยงาน องค?กรในเขตองค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกมีค2านิยม ยกย2อง เชิดชูและเห็นคุณค2าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชน หน2วยงาน องค?กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  - ผู.ทําคุณประโยชน? และมีส2วนร2วมในกิจกรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการพ้ืนที่ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย? 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร.างมาตรการร2วมกันในการกําหนดหลกัเกณฑ?
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน2วยงาน องค?กรดีเด2น 
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย2องบุคคล หน2วยงาน องค?กรทําความดี เพ่ือให.เป"นแบบอย2าง 
  6.3 จัดกิจกรรมยกย2องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก2บุคคล หน2วยงาน องค?กรดีเด2นที่ผ2าน
การคัดเลือกและได.คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๒,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ยกย2องและเชิดชูเกียรติแก2บุคคล หน2วยงาน องค?กรดีเด2น ผู.ทําคุณประโยชน?หรือเข.าร2วมใน
กิจกรรมขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  10.2 ประชาชน หน2วยงาน องค?กรในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีค2านิยม ยกย2อง เชิดชู 
และเห็นคุณค2าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในป@จจุบันสังคมไทยให.ความสําคัญกับการมีส2วนร2วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส2วนร2วมตามที่บัญญัติไว.ในรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป"นการยกย2องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค?กรที่ให.การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด.านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป"นประโยชน?แก2
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป"นขวัญกําลังใจให.บุคคลหรือองค?กรมีความมุ2งมั่น ต้ังใจ ร2วมเป"นแกนนําใน
การส2งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ?มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู.ที่ได.รับการคัดเลือกระดับหมู2บ.านเข.ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและ
เน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต? และวันผู.สูงอายุในทุกปbงบประมาณ เพ่ือเป"นขวัญกําลังใจให.ประชาชนมี
ความมุ2งมั่น ช2วยเหลือสังคม และเป"นแบบอย2างต2อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือยกย2องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให.การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด.านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป"นประโยชน?แก2ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย2างต2อเน่ืองให.สังคมได.รับรู. 
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ?และเผยแพร2ผลงานของผู.ที่ได.รับรางวัลให.เป"นตัวอย2างที่ดีแก2สาธารณชน
ต2อไป 
  3.3 เพ่ือเป"นขวัญและกําลังใจให.บุคคล เด็กและเยาวชน ร2วมสนับสนุนและส2งเสริมการดําเนินงาน
ด.านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย2างต2อเน่ืองและกว.างขวางย่ิงข้ึน 
4. เป6าหมายเด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองสรวง 
5. สถานท่ีดําเนินการศาลาเอนกประสงค? หมู2 ๑ -๑๑ ตําบลหนองสรวงอําเภอหนองกุงศรีจังหวัดบุรีรัมย? 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ?กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ 
  6.2 ประสานกํานัน ผู.ใหญ2บ.าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู.เข.าร2วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ 
  6.3 จัดทําเอกสารผู.ทําคุณประโยชน?ด.านต2างๆ เพ่ือเสนอผู.บังคับบัญชา ดังน้ี 
   - ด.านช2วยเหลือสังคมดีเด2น (ประชาชน) 
   - ด.านถ2ายทอดภูมิป@ญญาท.องถ่ินดีเด2น การจักสาน (ประชาชน) 
   - ด.านถ2ายทอดภูมิป@ญญาท.องถ่ินดีเด2น เพลงพ้ืนบ.าน (ประชาชน) 
   - ด.านถ2ายทอดภูมิป@ญญาท.องถ่ินดีเด2น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
   - ด.านอนุรักษ?ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ 
  6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู.บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม2ใช.งบประมาณ 
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9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,ผู.ทําคุณประโยชน?ได.รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู.มีจิตสาธารณะ เพ่ือให.เป"นแบบอย2างกับ
ประชาชน 
 
2.4.3 ยกย�องเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป"นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก2พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว2า 25 ปb ต้ังแต2ก2อนวิกฤติการณ?ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได.ทรงเน.นย.{าแนวทางการแก.ไขเพ่ือให.รอดพ.นและสามารถดํารงอยู2ได.อย2างมั่นคงและย่ังยืนภายใต.
กระแสโลกาภิวัฒน?และความเปลี่ยนแปลงต2างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก2อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล.อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม.ผล ไม.ยืนต.น 
พืชสมุนไพร พืชใช.สอย ในลักษณะของสวนผสม ต2อมามีการพัฒนาเป"นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน2าย 
ทําให.ต.องใช.ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต.นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ทําให.ต.องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน2ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได.จึงเป"นอีกแนวทางหน่ึงที่น2าสนใจ เน่ืองจากเป"นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป"นการใช.พ้ืนทีเ่ลก็ๆ 
ให.เกิดประโยชน? ปลอดภัยจากการใช.สารเคมีและสารพิษตกค.าง ทําให.สภาพแวดล.อมของบริเวณบ.านน2าอยู2น2า
อาศัย และที่สําคัญสามารถใช.บริโภคในครัวเรือนเป"นการลดรายจ2ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และ
เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป"นการเพ่ิมรายได.ให.แก2ครอบครัวอีกด.วยต้ังแต2ปb 2558 ได.เกิด
ภาวะฝนทิ้งช2วงและปริมาณนํ้าฝนที่มีน.อยกว2าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล.ง ทําให.เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส2วน
ใหญ2ไม2สามารถทํานาปรังได. แต2ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู2ใกล.กับคลองส2งนํ้า ประมาณ 500 ไร2 เกษตรกรเหล2าน้ี
จะอาศัยนํ้าจากชลประทานในช2วงแรกของการปล2อยนํ้าจนถึงช2วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได.รับทราบถึงสถานการณ?
ภัยแล.งดีและได.ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได.มีการลดพ้ืนที่การทํานาปรังลงอย2างมาก โดยองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ส2งเสริมการให.ความรู.และการสนับสนุนป@จจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข.าร2วม
โครงการฯ โดยพืชที่ใช.นํ้าน.อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข.าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด 
ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช.นํ้าน.อยแทนการปลูกข.าวนาปรังน้ัน จะเห็นได.ว2าใช.นํ้าน.อยกว2า
การปลูกข.าว เช2น พ้ืนที่ทํานํ้า1 ไร2 ใช.นํ้า1,738 ลูกบาศก?เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร2 ใช.นํ้า583 
ลูกบาศก?เมตร เป"นต.น จึงเป"นวิธีหน่ึงของการดําเนินการมาตรการช2วยเหลือเกษตรกรที่ได.รับผลกระทบจากภัย
แล.งในพ้ืนที่ตําบลหนองตาแต.มอย2างย่ังยืนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.เห็นความสําคัญของการส2งเสริม
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป"นลําดับแรก จึงได.ร2วมกับ
ศูนย?บริการและถ2ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเมืองแกคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช.ทรัพยากรนํ้าและต.นทุนในการใช.จ2ายลงได. และสามารถนําผลิตผลที่เหลือ
จากการบริโภคไปเพ่ิมราบได.อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล.งให.สอดคล.องกับปริมาณนํ้าต.นทุนและสถานการณ?ที่เกี่ยวข.องเพ่ือเป"นตัวอย2าง ตลอดจน
สามารถถ2ายทอดความรู.เพ่ือช2วยเหลือเกษตรกรที่ได.รับผลกระทบจากภัยแล.งให.มีรายได.จากกิจกรรมอื่นทดแทน
อย2างย่ังยืน จึงได.จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู.ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต2งต้ังให.เป"น
วิทยากรประจําศูนย?เรียนรู.โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป"นตัวอย2าง
ให.แก2เกษตรกรได.น.อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู2หัวมาใช.ในการดําเนิน
ชีวิตอีกด.วย 
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3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู.ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให.เป"นตัวอย2างและเป"นวิทยากร 
ประจําศูนย?เรียนรู.โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ2ายทอดให.แก2เกษตรกร 
4. สถานท่ีดําเนินการศูนย?เรียนรู.โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย?บริการฯ ประจําตําบลเมืองแก 
  5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําปb  
  5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต2งต้ังให.เป"นวิทยากรประจําศูนย?เรียนรู.โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ศูนย?สาธิตเกษตรผสมผสาน 
  5.4 ประชาสัมพันธ?ศูนย?เรียนรู.โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเกษตรผสมผสาน 
  5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระยะเวลาดําเนินการระหว2างเดือนเมษายน – สิงหาคมของทุกปbงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการฯงานส2งเสริมการเกษตร สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัด
บุรีรัมย? 
9. ตัวชี้วัด 
  9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข.าร2วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ2ายทอดให.ความรู.ของศูนย?เรียนรู.โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย?เรียนรู.เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปBาหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข.าศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน 
10. ผลลัพธ, 
  10.1 เกษตรกรที่ผ2านการอบรมสมัครใจเข.าร2วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย2างเป"นรูปธรรม 
  10.2 ศูนย?เรียนรู.โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย?เรียนรู.
เกษตรผสมผสานดําเนินงานอย2างเป"นรูปธรรมและเป"นศูนย?เรียนรู.มีชีวิตของตําบลหนองสรวงได. 
  10.3 ศูนย?เรียนรู.โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนย?สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย?เรียนรู.
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค,กรได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซื่อสัตย, สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 

1 1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงานของหน2วยงานภาครัฐได.กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป"นหลักรวมถึง
ข.อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน2วยงานของภาครัฐ สาเหตุส2วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากป@จจัยทางวัฒนธรรมขององค?กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต2างๆ ที่เอือ้ให.เกดิ



๖๓ 

 

การทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค?กรที่นําไปสู2การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค2านิยมและวัฒนธรรม
ขององค?กรให.กลายเป"นสิ่งที่ยอมรับได.ของผู.บริหารและเจ.าหน.าที่ภายในองค?กร โดยการสร.างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส2วนร2วมในการต2อต.านการทุจริตภายในองค?กร ของผู.บริหารและเจ.าหน.าที่ถึงแม.จะเป"น
สิ่งที่ยากต2อการดําเนินงานก็ตาม แต2เป"นสิ่งสําคัญที่หน2วยงานต.องสร.างให.เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู2องค?กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร2งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป"นการสร.างแนวร2วมในการต2อต.านการทุจริตอันจะ
ส2งผลต2อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทํามาตรการ “จัดทําข.อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด.วยความซื่อสัตย? สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ข้ึน เพ่ือ
เป"นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค?กรที่จะนําไปสู2การยกระดับคุณธรรมและความโปร2งใสในการ
ดําเนินงานให.สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.บุคลากรปฏิบัติราชการด.วยความซื่อสัตย? สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ.านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให.ทุกส2วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร.างวัฒนธรรมองค?กรที่มีความโปร2งใส มีคุณธรรม 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตบุคลากรในองค?กรปฏิบัติตามเกณฑ?ตัวช้ีวัดข.อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําข.อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส2วนราชการระหว2างส2วนราชการกับผู.บริหาร
ท.องถ่ินที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด.วยความซื่อสัตย? สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ.านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข.อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส2วนราชการเสนอผู.บริหารทราบ6.3
ประชาสัมพันธ?พร.อมแจ.งให.ทุกส2วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการทุกสํานัก/กอง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,มีการจัดทําข.อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการขององค,การบริหารส�วนตําบล 
 เมืองแก” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ2นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว2า
การปฏิบัติหน.าที่ของส2วนราชการต.องใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย2างย่ิงให.คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู.ปฏิบัติงานการมีส2วนร2วมของประชาชนการเป�ดเผยข.อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต2ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว2าด.วย
หลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว.ว2า เพ่ือประโยชน?ในการ
ปฏิบัติราชการให.เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต2อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป"นลายลักษณ?อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให.ส2วนราชการ จัดให.มีคณะผู.ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ



๖๔ 

 

ราชการของส2วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให.บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู.รับบริการ ความคุ.มค2าในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ? วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดองค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกจึงได.จัดให.มีการจัดทําข.อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข.อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว2างนายกองค?การบริหารส2วนตําบลกับปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลและหัวหน.าสํานักปลัด/
ผู.อํานวยการกอง และให.มีการลงนามจัดทําข.อตกลงทุกปb เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.การปฏิบัติราชการตามข.อตกลงการปฏิบัติราชการของหน2วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝwาย 
เป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
  3.2 เพ่ือให.หน2วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝwาย มีความเข.าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช.เป"นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝwาย ตามข.อตกลง
การปฏิบัติราชการประจําปbงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
  3.4 เพ่ือให.หน2วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝwาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป"นข.อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามข.อตกลงการปฏิบัติราชการของหน2วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝwายองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ทําข.อตกลงผลงานกับผู.ใต.บังคับบัญชาเป"นลายลักษณ?อักษรอย2างชัดเจน โดยจัดทํา
ข.อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝwาย เพ่ือให.การดําเนินงานตามข.อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล2าวบรรลุเปBาหมายอย2างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได.มีการลงนามบันทึกข.อตกลงการปฏิบัติราชการระหว2างนายกองค?การบริหารส2วนตําบลกับ
ปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล และปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลกับหัวหน.าหน2วยงานในสังกัด พร.อม
คณะทํางานได.ร2วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต2ละมิติ ดังน้ี 
  1) การบริหารราชการเพ่ือให.เกิดประโยชน?สุขของประชาชน 
  2) การบริหารราชการเพ่ือให.เกิดผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจ 
  3) การบริหารราชการอย2างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจ 
  4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต.องการของประชาชน 
  6) การพัฒนาความรู.และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝwายต2างๆ และผู.ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข.าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ? 2548  
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให.มีผลการปฏิบัติราชการอย2างเหมาะสม เช2น 
  - ศึกษาข.อมูล และเอกสารหลักฐานต2างๆ เช2น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข.องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เป"น
ต.น 



๖๕ 

 

  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู.กํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู.จัดเก็บ
ข.อมูลเพ่ือให.การดําเนินการเป"นไปตามเปBาหมายที่กําหนด และการมีส2วนร2วมของผู.บริหารของหน2วยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล2าว 
  1.3 รับฟ@งความคิดเห็นของหน2วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือให.การดําเนินงานบรรลุตามเปBาหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่กําหนด 
  1.4 วัดผลลัพธ?ที่ได.จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค2าเปBาหมาย และเกณฑ?การให.คะแนน 
  1.5 ประสานงานกับหน2วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต.นไม2เป"นไปตามเปBาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก.ไขให.การปฏิบัติงานบรรลผุลสมัฤทธ์ิ
ตามเปBาหมายที่กําหนดไว. 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได�รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับพอใช. 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู2ในระดับปรับปรงุ 1 

 
2.5.2 มีการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม ให�ความร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.ความร2วมมือกับหน2วยตรวจสอบที่ได.ดําเนินการตามอํานาจ
หน.าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเน่ืองจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป"นป@จจัยสําคัญช2วยให.การดําเนินงานตามภารกิจขององค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช2วยปBองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให.ความร2วมมือกับหน2วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล.ว องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกยังให.ความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน
ด.วย โดยให.มีเจ.าหน.าที่ตรวจสอบภายในทําหน.าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส2วนราชการการให.ความร2วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ2นดิน ในการ
ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปb ได.มอบหมายให.หน2วยงานผู.เบิก/หัวหน.าหน2วยคลัง มีหน.าที่ให.คําช้ีแจง
และอํานวยความสะดวกแก2เจ.าหน.าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ2นดินกรณีได.รับข.อทักท.วงให.หัวหน.าหน2วยงาน
ผู.เบิก/หัวหน.าหน2วยงานคลังปฏิบัติตามข.อทักท.วงโดยเร็ว อย2างช.าไม2เกิน 45 วันนับจากวันที่ได.รับแจ.งข.อทักท.วง 
กรณีที่ช้ีแจงข.อทักท.วงไปยัง สตง.แล.ว แต2 สตง.ยืนยันว2ายังไม2มีเหตุผลที่จะล.างข.อทักท.วง ก็จะดําเนินการช้ีแจง
เหตุผลและรายงานให.ผู.ว2าราชการจังหวัดให.เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได.รับทราบผลการวินิจฉัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการรับเงิน การเบิกจ2ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบ
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การทุจริต มีการมอบหมายให.งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝwายนิติการและดําเนินการทางวินัย สํานัก
ปลัด มีหน.าที่ดําเนินการให.เป"นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร2งครัด เที่ยงธรรม ไม2เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
ร.องเรียนกล2าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน.าที่โดยมิชอบนอกจากน้ี ยังให.ความร2วมมือกับสํานักงาน 
ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได.ดําเนินการตามอํานาจหน.าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือความโปร2งใส และปBองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่
ผ2านมาในรอบ 10 ปb ไม2พบการทุจริตแต2อย2างใด 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.เป"นมาตรการจัดการ กรณีได.รับทราบหรือรับแจ.ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร2งใส และปBองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตทุกสํานัก/กอง/ฝwาย จัดทําข.อตกลงการปฏิบัติราชการต2อผู.บริหาร 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการทุกสํานัก/กอง/ฝwาย องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  - ทุกสํานัก/กอง/ฝwาย/งาน ให.ความร2วมมือกับหน2วยตรวจสอบที่ได.ดําเนินการตามอํานาจหน.าที่เพ่ือ
การตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  - ปฏิบัติตามข.อทักท.วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการทุกสํานัก/กอง/ฝwาย องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีมาตรการจัดการ กรณีได.รับทราบหรือรับแจ.ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2 องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความโปร2งใส และปBองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ.านเมืองที่ดี 

 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให�ความร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค,กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินตามกฎหมาย องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินแต2ละ
ประเภทได.ให.อํานาจข.าราชการในหน2วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู.ว2าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ให.องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินดําเนินกิจการเป"นไปตามกฎหมายอย2างเคร2งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน.าที่ที่กําหนดไว.ในกฎหมายกลไกองค?กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช.อํานาจขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ซึง่ใน
แง2ของการทุจริตจะเกี่ยวข.องกับการใช.จ2ายเงินไปโดยชอบด.วยกฎหมายระเบียบข.อบังคับหรือไม2 หรือตรวจสอบ
เพ่ือให.นักการเมืองท.องถ่ินและองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินดําเนินกิจการต2างๆ อย2างโปร2งใสและสุจริต ซึ่ง
หน2วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปBองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห2งชาติ (ป.ป.ช.) เป"นองค?กรที่มีหน.าที่สําคัญดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.มาตรการ “ให.
ความร2วมมือกับหน2วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส2งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน2วยงานภาครัฐและ
องค?กรอิสระที่มีหน.าที่ตรวจสอบองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินให.มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือส2งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน2วยงานภาครัฐและองค?กรอิสระที่มีหน.าที่ตรวจสอบ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินให.มีประสิทธิภาพ 
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4. เปBาหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจากหน2วยงาน
ภาครัฐและองค?กรอิสระเป"นอย2างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการให.ความร2วมมือกับหน2วยงานตรวจสอบทั้งจากผู.กํากับดูแลและองค?กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ2นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปb หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการทุกสํานัก/กอง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.ความร2วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจากหน2วยงานภาครัฐและองค?กรอิสระ 
 
2.5.3 ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เปBนไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร�องเรียนกล�าวหา
บุคลากรในองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “แต�งต้ังผู�รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร�องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด.วยองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีนโยบายใช.หลักธรรมาภิบาลส2งเสริมให.ภาคประชาชนเข.ามา
มีส2วนร2วมโดยเป�ดโอกาสให.ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร.องเรียน แจ.งเบาะแส เสนอข.อคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืนคํา
ร.องเรียนผ2านช2องทางต2างๆ ได.แก2 ระบบอินเตอร?เน็ต ทางโทรศัพท? หรือแจ.งเบาะแสด.วยตนเองฉะน้ัน เพ่ือให.การ
ดําเนินการรับเรื่องร.องเรียนเป"นไปด.วยความเรียบร.อย สามารถแก.ไขความเดือดร.อนของประชาชนได.อย2างมี
ประสิทธิภาพ จึงได.แต2งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร.องเรียนประจําองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
รวมถึงจัดทําคู2มือดําเนินการเรื่องร.องเรียนของเทศบาลตําบล              หนองสรวง  ข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได.รับทราบหรือรับแจ.งเรื่องร.องเรียนต2างๆเจ.าหน.าที่รับผิดชอบได.ถือปฏิบัติให.เป"น
แนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือจัดให.มีเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบดําเนินการรับแจ.งเรื่องร.องเรียนต2างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให.มีมาตรการจัดการในกรณีได.รับทราบหรือรับแจ.งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป"นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล.องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ?เกี่ยวข.องอย2างถูกต.อง 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตมีการมอบหมายแต2งต้ังเจ.าหน.าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร.องเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดผู.รับผิดชอบเรื่องร.องเรียน 
  6.2 จัดทําคู2มือดําเนินการเรื่องร.องเรียนขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
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  6.3 จัดประชุมให.ความรู.เจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบเรื่องร.องเรียนเพ่ือใช.เป"นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก.ไขป@ญหาเรื่องร.องเรียนที่ได.รับจากช2องทางการร.องเรียนต2างๆ ให.เป"นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร2งใสและเป"นธรรม 
  6.4 เผยแพร2กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร.องเรียนขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกให.ผู.รับบริการ ผู.มีส2วนได.เสียคู2สัญญา ประชาชนทั่วไป หน2วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน2วยงาน สามารถเข.าใจและใช.ประโยชน?จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล2าวได.ตรงกับความต.องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,เจ.าหน.าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร.องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร.องเรียนของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกตามคู2มือดําเนินการเรื่องร.องเรียนขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล.องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ?ที่เกี่ยวข.องอย2างถูกต.อง 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร�องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล�าวหา
เจ�าหน�าท่ีขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแกว�าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห2งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปBองกันและแก.ไข
ป@ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได.กําหนดให.ทุกส2วนราชการและหน2วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปBองกันและแก.ไขป@ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส2วนราชการและหน2วยงานของรัฐ โดยมุ2งเน.นการสร.างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส2งเสริมการมีส2วนร2วมจากทุกภาคส2วนในการตรวจสอบเฝBาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให.
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได. ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ? จันทร?โอชา นายกรัฐมนตรี ได.แถลง
นโยบายของรัฐบาลต2อสภานิติบัญญัติแห2งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได.กําหนดให.มีการบริหารราชการ
แผ2นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป"นนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาล เพ่ือให.การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห2งชาติ ในการปBองกันและแก.ไข
ป@ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จดัทาํ
มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร.องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล2าวหาเจ.าหน.าที่ของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกว2าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน.าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือให.ประชาชนหรือผู.มี
ส2วนได.เสียได.ทราบช2องทางการร.องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร.องเรียน และการตอบสนองต2อข.อ
ร.องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข.าราชการ และเป"นการสร.างเครือข2ายภาคประชาชนในการ
ช2วยสอดส2องและเฝBาระวังมิให.เจ.าหน.าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได.อีกทาง
หน่ึงด.วย 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือสร.างจิตสํานึกให.แก2พนักงานส2วนตําบล พนักงานครูองค?การบริหารส2วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค?การบริหารส2วนตําบล พนักงานจ.างตามภารกิจและลูกจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให.การตรวจสอบเรื่องร.องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป"นไปอย2างรวดเร็ว 
โปร2งใส เป"นธรรม 
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4. เป6าหมาย 
  “เจ�าหน�าท่ี” หมายถึง พนักงานองค?การบริหารส2วนตําบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ.างตาม
ภารกิจ และลูกจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย? 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ?และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร.องเรียนว2ามีมูลและเข.า
องค?ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม2 
  6.2 แต2งต้ังคณะกรรมการสอบข.อเท็จจริง กรณีมีเจ.าหน.าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน.าที่โดยมิชอบ 
  6.3 กําหนดช2องทางการร.องเรียน แจ.งเบาะแสข.อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช2องทางการร.องเรียนให.ง2าย สะดวกและวิธีการคุ.มครองผู.ให.ข.อมูล เพ่ือเป"นหลักประกันและสร.างความ
มั่นใจแก2ผู.ให.ข.อมูล ในการให.ข.อมูลที่เป"นประโยชน?แก2หน2วยงาน 
  6.4 แจ.งผลการพิจารณาให.ผู.ร.องเรียนทราบผลและความคืบหน.าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานนิติกร สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  ตัวชี้วัดร.อยละของเรื่องร.องเรียนของเจ.าหน.าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ,ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝBาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ.าหน.าที่ 
 
มิติท่ี 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเปBนการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนได�มีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให�มีศูนย,ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ปรับปรุงศูนย,ข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแกให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห2งพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให.หน2วยงานของ
รัฐต.องจัดให.มีข.อมูลข2าวสารของราชการอย2างน.อยตามที่กฎหมายกําหนดไว.ให.ประชาชนเข.าตรวจดูได. ณ ที่ทํา
การของหน2วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข.อมูลข2าวสารและให.บริการว2า “ศูนย?ข.อมูลข2าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ?ให.ประชาชนมีโอกาสอย2างกว.างขวางในการได.รับข2าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต2างๆ ของรัฐ
ดังน้ัน เพ่ือให.การดําเนินการดังกล2าวเป"นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.ให.มี
สถานที่สําหรับประชาชนเข.าตรวจดูข.อมูลข2าวสารซึ่งได.รวบรวมไว. โดยจัดเป"นศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกให.บริการ ณ ศูนย?บริการร2วมองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกโดยมีงานศูนย?บริการข.อมูลฝwาย
ประชาสัมพันธ? สํานักปลัด เป"นผู.รับผิดชอบข.อมูลข2าวสารต2างๆ ที่ประชาชนสามารถเข.าตรวจดูได. เพ่ือประชาชน
จะได.สามารถรับรู.สิทธิและหน.าที่ของตนอย2างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช.สิทธิทางการเมืองได.โดย
ถูกต.องตรงกับความเป"นจริง ในการรักษาประโยชน?ของตนต2อไป 
 



๗๐ 

 

3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารอันเป"นประโยชน?แก2ประชาชนอย2างครบถ.วน ถูกต.องและไม2บิดเบือน
ข.อเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช2องทางให.ประชาชนได.มีส2วนร2วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแก 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน1 แห2ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการณ ศูนย?ข.อมูลข2าวสารขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก(ภายในศูนย?บริการร2วม องค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแก)  
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 มีการจัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารและจัดสถานที่ให.ประชาชนเข.าตรวจดูข.อมูล 
  6.2 มีการแต2งต้ังเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบเป"นป@จจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข.อมูลข2าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป"นไปตามหลักเกณฑ? วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข.อบังคับที่กําหนดให.องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.องเผยแพร2ให.ประชาชนทราบและตรวจสอบได. 
ข.อมูลครบตามรายการที่กําหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให.ความรู.แก2บุคลากรขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให.ความรู.แก2ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอร?เน็ตสําหรับให.บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู.มารับบริการและสรุปผลเสนอผู.บริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ   
9. ผู�รับผิดชอบโครงการฝwายบริการและเผยแพร2วิชาการ สํานักปลัด เทศบาลตําบล           หนองสรวง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,จํานวนศูนย?ข.อมูลข2าวสารขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม“การออกระเบียบจัดต้ังศูนย,ข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบลเมือง
แก”2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห2งพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว.
ว2าภายใต.บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน2วยงานของรัฐต.องจัดให.มีข.อมูลข2าวสารของราชการอย2างน.อย
ดังต2อไปน้ีไว.ให.ประชาชนเข.าตรวจดูได. ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและเพ่ือให.เป"นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร2งใส การมีส2วนร2วม 
สามารถตรวจสอบได. 
3. วัตถุประสงค, 
  1. เพ่ือให.เป"นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกว2าด.วยข.อมูล
ข2าวสารของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเรื่อง ค2าธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาข.อมูลข2าวสารของศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกข้ึน 
  2. เพ่ือให.บริการข.อมูลข2าวสารของราชการไว.ให.ประชาชนเข.าตรวจดู ศึกษา ค.นคว.า ตลอดจน
เผยแพร2 จําหน2ายจ2ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน.าที่ให.เป"นไปตามระเบียบน้ี 
  3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให.กับประชาชนในการจัดระบบข.อมูลข2าวสาร ดังน้ี 
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   3.1 ข.อมูลข2าวสารที่ลงพิมพ?ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข.อมูลข2าวสารที่ต.องจัดไว.ให.ประชาชนตรวจดูได. 
   3.3 ข.อมูลข2าวสารอื่น 
   3.4 ข.อมูลข2าวสารส2วนบุคคล 
4. เป6าหมาย 
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารของราชการ จํานวน 1 แห2ง 
  2. ระเบียบองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกว2าด.วยข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕จํานวน 
1 ชุด 
  3. ประกาศองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเรื่องค2าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ข.อมูลข2าวสารของศูนย?ข.อมูลข2าวสารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน 1 ฉบับ 
  4. แบบคําร.องขอตรวจดูข.อมูลข2าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการภายในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
  6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารของราชการ 
  6.2 เมื่ออนุมัติแล.ว แจ.งเวียนทราบภายในทุกส2วนราชการ 
  6.3 จัดทําร2างระเบียบฯ ว2าด.วยข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕เสนอต2อผู.บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
  6.4 จัดทําร2างประกาศฯ เรื่องค2าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข.อมูลข2าวสาร เสนอ
ต2อผู.บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.5 จัดทําร2างแบบคําร.องขอตรวจดูข.อมูลข2าวสาร เสนอต2อผู.บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต�ะ ตู.เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการเริ่มต้ังแต2เดือนสิงหาคม เป"นต.นไป ณ สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแก 
8. งบประมาณไม2ใช.งบประมาณ 
9. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบสํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  1. มีการจัดต้ังศูนย?ข.อมูลข2าวสารของราชการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกณ สํานักงาน
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  2. มีการจัดระบบข.อมูลข2าวสารที่ครบถ.วน ไว.สําหรับอํานวยความสะดวกให.กับประชาชน 
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข.อมูลข2าวสารทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “อบรมให�ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป"นหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลที่หน2วยงานภาครัฐทุกแห2งพึงปฏิบัติเพ่ือให.เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส2งเสริมองค?กรให.มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร2งใสการทํางานที่
จําเป"นต.องมีในทุกหน2วยงานโดยเฉพาะหน2วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางที่จะช2วยให.เกิดความโปร2งใสในการ
ทํางานคือการเป�ดเผยข.อมูลข2าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู.หรือรับทราบข.อมูลข2าวสารของราชการว2า “บุคคลย2อมมีสิทธิได.รับทราบข.อมูลหรือข2าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน2วยราชการ หน2วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส2วนท.องถ่ิน” และตาม
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พระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได.ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข.อมูล
ข2าวสารของราชการว2าในระบอบประชาธิปไตย การให.ประชาชนมีโอกาสกว.างขวางในการได.รับข.อมูลข2าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต2างๆ ของรัฐเป"นสิ่งจําเป"น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช.สิทธิทาง
การเมืองได.โดยถูกต.องมากย่ิงข้ึนการเป�ดเผยข.อมูลข2าวสารขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.ประชาชน
รับรู.อย2างถูกต.อง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป"นสิ่งที่จําเป"นอย2างย่ิงซึ่งสอดคล.องกับแผนการ
ดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกดังน้ัน เพ่ือเสริมสร.างให.องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมี
ความโปร2งใสในการทํางานมากย่ิงข้ึน จึงได.จัดกิจกรรมเสริมสร.างคุณธรรมจริยธรรม นําความโปร2งใสสู2องค?กร 
เพ่ือให.บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได.รับรู.สิทธิในการเข.าถึงข.อมูลข2าวสารของราชการและเรียนรู.เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร2งใส และเมื่อเกิดความเข.าใจแล.วจะสามารถขยายผลบอกต2อไปยังผู.ใกล.ชิด 
สร.างเครือข2ายความร2วมมือระหว2างเทศบาลกับภาคประชาชนให.มีความเข.มแข็งย่ิงข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือให.ผู.เข.าร2วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร2งใสใน
การทํางานและมีความรู.เกี่ยวกับสิทธิในการเข.าถึงข.อมูลข2าวสารตามพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
4. เป6าหมาย/ผลผลิตผู.เข.าร2วมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน 
จํานวน 80 คน)ผลการเรียนรู.เฉลี่ย ร.อยละ 80 ผู.เข.าร2วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร.อยละ 80  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  ข้ันตอนที่ 1 สํารวจความต.องการอบรม 
  ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
  ข้ันตอนที่ 4 วัดผลความรู. 
  ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการฝwายประชาสัมพันธ? สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,จํานวนผู.เข.าร2วมอบรมร.อยละของผลการเรียนรู.เฉลี่ยร.อยละความพึงพอใจของผู.เข.าร2วม
กิจกรรม 
 
3.1.2 มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปBนไปตามหลักเกณฑ, วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบ กฎ
ข�อบังคับ ท่ีกําหนดให�องค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด.วยพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให.
หน2วยงานของรัฐจะต.องจัดให.มีการเผยแพร2ข.อมูลที่สําคัญๆ ของหน2วยงาน เช2น โครงสร.างและการจัดองค?กร 
อํานาจหน.าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทํามาตรการ 
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“เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให.ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน.าที่และเข.าถึงข.อมูลตามภารกิจหลักขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ง2ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.มีการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารที่สําคัญและเข.าถึงง2าย 
  3.2 เพ่ือให.มีการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให.ประชาชนหรือผู.รับบริการสามารถเข.าถึงข.อมูลข2าวสารได.สะดวกมากย่ิงข้ึน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตมีข.อมูลประเภทต2างๆ เผยแพร2ต2อประชาชนในพ้ืนที่ และเข.าถึงได.โดยสะดวกมากกว2า 10 
ประเภทข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการจัดให.มีข.อมูลข2าวสารประเภทต2างๆ เผยแพร2ให.ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได.แก2 
  - แผนพัฒนาท.องถ่ิน 
  - งบประมาณรายจ2ายประจําปb 
  - แผนการดําเนินงาน 
  - แผนอัตรากําลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ.าง 
  - ข.อมูลรายรับและรายจ2าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผู.บริหารท.องถ่ิน 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปb 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด กองคลัง  กองช2างองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,จํานวนข.อมูลข2าวสารที่ได.รับการเผยแพร2 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย,สินขององค,การ
บริหารส�วนตําบล และการรับเร่ืองร�องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในป@จจุบัน ภาคประชาชนได.เข.ามามีส2วนร2วมและมีบทบาทอย2างมากในการ
บริหารงานของราชการส2วนท.องถ่ินในด.านต2างๆ การบริหารงานราชการส2วนท.องถ่ินต.องสามารถตรวจสอบได. 
ต.องมีความโปร2งใส ต.องให.ประชาชนได.รับทราบข.อมูล ข2าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต2างๆ เพ่ือเป"นการปBองกัน
มิให.เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให.เกิดประโยชน?สูงสุดแก2ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารในการปฏิบัติงานให.ประชาชนได.รับรู. เพ่ือประชาสัมพันธ?การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส2งเสริมบทบาทการมีส2วนร2วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร.างและพัฒนาเครือข2ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครฐั
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ให.มีความเข.มแข็งเพ่ือให.มีระบบ และกลไกในการปBองกันและตรวจสอบมิให.เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน.าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตประชาชนภายในเขตตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพร2ข.อมูลข2าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ2ายเงินประจําปb และการจัดซื้อจัดจ.าง 
จัดหาพัสดุต2างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ?เกี่ยวกับการชําระภาษีท.องถ่ิน และการรับเรื่องร.องเรียนทางด.าน
การเงินการคลัง ผ2านทางเว็บไซต?ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและป�ดประกาศข.อมูลดังกล2าวที่บอร?ด
ประชาสัมพันธ?องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการกองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,ประชาชนได.รับรู.ข.อมูลข2าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได.ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค?การบริหารส2วนตําบลทําให.ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร2งใสในการปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการปiดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปBนประโยชน,กับการมีส�วนร�วม
ตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดให�มีช�องทางท่ีประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสารขององค,การบริหารส�วนตําบล
เมืองแก”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
  ด.วยพระราชบัญญัติข.อมูลข2าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให.
หน2วยงานของรัฐจะต.องจัดให.มีการเผยแพร2ข.อมูลที่สําคัญๆ ของหน2วยงาน เช2น โครงสร.างและการจัดองค?กร 
อํานาจหน.าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร2ข.อมูลที่สําคัญๆ ของหน2วยงานผ2านทางช2องทางที่หลากหลาย เพ่ือให.การเผยแพร2
ข.อมูลข2าวสารครอบคลุมทุกกลุ2มเปBาหมาย ได.แก2 หน2วยประชาสัมพันธ? ณ ที่ทําการของหน2วยงาน เว็บไซต?ของ
หน2วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท?เฉพาะ การเผยแพร2ข.อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ?ต2างๆ 
โทรทัศน? วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส?อื่นๆ ทั้งน้ี เพ่ือให.ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน.าที่และเข.าถึงข.อมูลตามภารกิจหลักขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ง2ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.มีช2องทางการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารของหน2วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให.ประชาชนหรือผู.รับบริการสามารถเข.าถึงข.อมูลข2าวสารได.สะดวกมากย่ิงข้ึน 
  3.3 เพ่ือให.มีช2องทางในการรับเรื่องร.องเรียนที่เข.าถึงประชาชนได.ง2าย 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตช2องทางในการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารของหน2วยงาน จํานวนไม2น.อยกว2า 7 ช2องทาง5. 
พ้ืนท่ีดําเนินการพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการจัดให.มีและเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารในช2องทางที่เป"นการอํานวยความสะดวกแก2ประชาชน ได.แก2 
  - บอร?ดหน.าสํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  - บอร?ดประชาสัมพันธ?ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกร.านค.าชุมชนตามชุมชน/หมู2บ.าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข2าว/รถกระจายเสียง/หน2วยประชาสัมพันธ?เคลื่อนที ่



๗๕ 

 

  - ศูนย?ข.อมูลข2าวสารขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน มีเจ.าหน.าที่ให.บริการประจําและให.ประชาชน
สืบค.นได.เอง 
  - จัดส2งเอกสารเผยแพร2รายงานประจําปb 
  - ประชาสัมพันธ?ข.อมูลการดําเนินงานขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ผ2านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข2าว 
  - หนังสือพิมพ?หรือวิทยุท.องถ่ิน 
  - ประกาศผ2านเว็บไซต?/เว็บบอร?ด/เฟสบุ�ค ที่มีข.อมูลผลการดําเนินงานขององค?กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน 
  - รายการ TV  
  - รายการทาง Youtube ออนไลน? 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ  
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด กองคลัง  กองช2างองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,จํานวนช2องทางในการเผยแพร2ข.อมูลข2าวสารของหน2วยงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ, 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
  ในภาวะสังคมป@จจุบัน ความเจริญก.าวหน.าด.านวิชาการ และเทคโนโลยีต2างๆ ก.าวหน.าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส?ต2างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต2างๆ เข.ามาใช.ในการ
ดําเนินงานผ2านสื่อการประชาสัมพันธ? เพ่ือให.บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให.ความรู.
ความเข.าใจได.ง2ายในช2วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช2วงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเป"นเรื่องที่ต.องปูพ้ืนฐาน สร.างความ
น2าเช่ือถือ และน2าสนใจให.กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให.สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต2างๆ ได.ชัดเจนถูกต.อง ฉะน้ันการสร.างความสัมพันธ?กับประชาชนต.องการให.ประชาชน
เข.าถึงและมีส2วนร2วมรับรู.ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป"นต.องพิจารณาในการเลือกสื่อให.เหมาะสมกับสภาวการณ?
น้ันๆ การใช.สื่อเทคนิคและวิธีการเป"นอย2างไรบ.าง ในแต2ละข้ันตอนที่ต2างกันเป"นสิ่งสําคัญทั้งน้ีเพ่ือให.ประชาชน
ยอมรับและให.ความร2วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต2อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน.าที่ อย2างโปร2งใสและ
ยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค, 
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ?การดําเนินงานของเทศบาลให.ประชาชนได.รับทราบโดยผ2านทางสื่อประเภท
ต2างๆ ได.แก2สื่อสิ่งพิมพ?, สื่อวิทยุ, โทรทัศน?, สื่อ Social network ผ2านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส? 
  2. เพ่ือสร.างจิตสํานึกให.เกิดการเรียนรู. รับรู.และเข.าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย2าง
ถูกต.องและโปร2งใส 
  3. เพ่ือส2งเสริมให.ประชาชนมีส2วนร2วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
  4. เพ่ือให.เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท.องถ่ินของตน 
  5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด2น ให.เป"นที่ทราบกันอย2างแพร2หลาย 
  6. เพ่ือความสัมพันธ?ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว2างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป6าหมายเพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ?เผยแพร2ภารกิจขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.แก2ประชาชน
โดยทั่วไปอย2างกว.างขวาง 
  4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปb เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล 
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  4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู.บริหาร 
  4.3 จัดทําแผ2นพับประชาสัมพันธ?เทศบาล และคู2มือการให.บริการประชาชน 
  4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
  4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร? 
  4.6 จัดทําคู2มือสําหรับประชาชน 
  4.7 จัดแถลงข2าวสื่อมวลชน 
  4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
  4.9 จัดทําของที่ระลึก 
  4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
  4.11 ปBายประชาสัมพันธ? 
  4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส? 
  4.13 จัดทํา spot  
  4.14 เสียงตามสาย 
  4.15 อื่นๆ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดําเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร2วมนําเสนอร2างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต2างๆ เพ่ือให.เกิดการเรียนรู.อย2างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  ใช.แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นตัวช้ีวัด โดยกําหนด
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
  - ประชาชนได.รับทราบเข.าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ?ไม2น.อยกว2าร.อยละ 60 
 
3.2 การรับฟIงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข,ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน�าท่ีขององค,กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต�อความเปBนอยู� และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท�องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร2วมกันของทุกภาคส2วนที่เกี่ยวข.องในการส2งเสริมสนับสนุนให.ทุกหมู2บ.าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให.หน2วยงานภาครัฐ 
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน นําแผนชุมชนสู2การปฏิบัติซึ่งเป"นกลไกสําคัญในการส2งเสริมการมีส2วนร2วมในการ
พัฒนาชุมชนและท.องถ่ินของประชาชน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม2บทชุมชน ประจําปbงบประมาณ 25๖๑เพ่ือนํามาบรรจุไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกประจําปb พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔รวมถึงการนําเข.าบรรจุไว.ในร2างเทศบัญญัติงบประมาณของ
องค?การบริหารส2วนตําบลในปbถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดให.มีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม2บทชุมชนประจําปb ข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือจัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐานที่เป"นมาตรฐานสามารถนําไปใช.ประโยชน?ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท.องถ่ิน 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก.ไขป@ญหาของผู.นําชุมชน 
  3.3 เพ่ือให.ได.แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbของเทศบาล 
  3.4 เพ่ือรับทราบป@ญหาและความต.องการที่แท.จริงของประชาชน 
  3.5 เพ่ือฝ�กให.ประชาชนได.ร2วมกระบวนการ ร2วมคิด ร2วมทํา ร2วมแก.ป@ญหา และส2งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส2วนร2วม 
  3.6 เพ่ือให.ประชาชนมีส2วนร2วมในการปBองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให.มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑9ชุมชน ในเขตองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกสําหรับให.ประชาชนได.แสดงความคิดเห็นให.ได.มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุ
ไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู.จัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐาน 
  6.3 ประสานวิทยากร และหน2วยงานที่เกี่ยวข.อง 
  6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเข.าใจ 
  6.5 ดําเนินการจัดเก็บข.อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข.อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข.อมูล 
  6.6 จัดประชุมผู.นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร2างแผนชุมชน 
  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส2งให.กองวิชาการฯ และหน2วยงานที่เกี่ยวข.อง 
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให.ผู.บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการจัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให.มีการพิจารณาร2างแผนชุมชน จํานวน ๑9
ชุมชน ระหว2างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ๓๒,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 



๗๘ 

 

  1. มีข.อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได.มาตรฐานสําหรับใช.ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท.องถ่ิน 
  2. ได.รับทราบป@ญหาและความต.องการที่แท.จริงของประชาชนในแต2ละชุมชน 
  3. ได.แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว.ในแผนพัฒนาสี่ปbเทศบาล 
  4. ประชาชนได.แสดงความคิดเห็นและร2วมกันแก.ไขป@ญหาของชุมชน 
  5. ประชาชนได.เข.ามามีส2วนร2วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  6. ประชาชนได.มีส2วนร2วมในการปBองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย?รับเรื่องราวร.องทุกข?องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นหน2วยงานภาครัฐที่ เน.นการให.บริการประชาชน และมี
เปBาหมายให.มีการบริการประชาชนในด.านต2างๆ ที่อยู2ในอํานาจหน.าที่ด.วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน?ต2อประชาชนผู.รับบริการโดยตรง โดยถือว2าประชาชนเป"นศูนย?กลางที่จะได.รับการบริการอย2างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป"นสําคัญดังน้ัน เพ่ือให.การดําเนินงานด.านบริการเป"นไปอย2างต2อเน่ืองและ
เป"นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต.องการของประชาชน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงมี
การจัดต้ังศูนย?รับเรื่องราวร.องทุกข?เพ่ือไว.สําหรับรับเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข?จากประชาชนที่ได.รับความเดือดร.อน
ต2างๆ 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือรับทราบป@ญหาความเดือดร.อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได.แก.ไขป@ญหาได.อย2างถูกต.อง
หรือนํามาเป"นข.อมูลในการทําแผนงานโครงการแก.ไขป@ญหาต2อไป 
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก2ประชาชนที่มาติดต2อราชการ ณ สํานักงานองค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแก 
  3.3 เพ่ือเสริมสร.างความสัมพันธ?อันดีระหว2างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป6าหมาย 
  ให.บริการรับเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข? จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได.รับความเดือดร.อนรําคาญหรือผู.มี
ส2วนได.เสียที่เกี่ยวข.อง โดยการปฏิบัติราชการต.องสามารถให.บริการได.อย2างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล.ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร.างความเช่ือมั่นไว.วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต.องการ
ของประชาชนผู.รับบริการ และผู.มีส2วนได.ส2วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต2างกันได.อย2างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก.ไขหรือบรรเทาป@ญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได. 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบรับเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข? 
  5.2 เผยแพร2ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบช2องทางในการร.องทุกข?/ร.องเรียน 
  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู.บริหารพิจารณาสั่งการเจ.าหน.าที่ผู.เกี่ยวข.อง เพ่ือแก.ไขป@ญหาตามความ
จําเป"นและเร2งด2วน 
  5.4 แจ.งผลการปฏิบัติงานให.ผู.ร.องทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการให.บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร? – วันศุกร? ต้ังแต2เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช2องทางร.องทุกข?/ร.องเรียน ดังน้ี 
  6.1 สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  6.2 ทางโทรศัพท?หมายเลข 044 666642ทางโทรสารหมายเลข 044 666642 
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  6.3 ทางเว็บไซต? 
  6.4 ทางไปรษณีย? 
7. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๔,๐๐๐บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร.องทุกข?/ร.องเรียน ประจําสัปดาห?/ประจําเดือน ทําให.เห็นว2าประชาชนได.มี
ส2วนร2วมในการสอดส2องดูแลสังคมและการอยู2ร2วมกัน แสดงให.เห็นถึงการเป�ดโอกาสให.ประชาชนมีส2วนร2วมในการ
ดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  9.2 สามารถดําเนินการแก.ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร.องเรียน/ร.องทุกข? 
  9.3 แจ.งผลการดําเนินการให.ผู.ร.องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.2.2 มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถ่ินสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข,ได�โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร�องเรียน (งานสาธารณสุข) 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ศูนย?บริการสาธารณสุของค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นหน2วยบริการด.านสาธารณสุข ในการ
ให.บริการแก2ประชาชนแบบองค?รวมผสมผสานและต2อเน่ือง สามารถตอบสนองความต.องการของประชาชนทั้งใน
ด.านการรักษาพยาบาลและการส2งเสริมสุขภาพและการปBองกันโรค เพ่ือมุ2งเน.นให.ประชาชนได.รับบริการที่มี
มาตรฐานอย2างเท2าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เป"นกลไกหน่ึงในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให.ดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเป"นช2องทางที่เป�ดให.ประชาชนได.มี
ส2วนร2วม และได.รับบริการที่มีความเท2าเทียมและโปร2งใส 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นช2องทางในการรับเรื่องร.องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข.อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให.ประชาชนได.ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร.องเรียน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตมีช2องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร.องเรียน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการศูนย?บริการสาธารณสุข กองการแพทย? องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการจัดทําข้ันตอนกระบวนการ และช2องทางในการรับเรื่องร.องเรียนจากประชาชน ได.แก2 
  - กล2องรับความคิดเห็นติดต้ังไว. ณ บริเวณจุดให.บริการผู.ปwวย ศูนย?บริการสาธารณสุของค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแก 
  - ผ2านเว็บไซต?องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
7. ระยะเวลาดําเนินการตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบแผนงาสาธารณสุขสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,ประชาชนได.รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ2านช2องทางในการรับ
เรื่องร.องเรียน   
 
1. ชื่อโครงการ :โครงการองค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแกเคลื่อนท่ี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นหน2วยงานภาครัฐที่ เน.นการให.บริการประชาชน และมี
เปBาหมายให.มีการบริการประชาชนในด.านต2างๆ ที่อยู2ในอํานาจหน.าที่ด.วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
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ประโยชน?ต2อประชาชนผู.รับบริการโดยตรง โดยถือว2าประชาชนเป"นศูนย?กลางที่จะได.รับการบริการอย2างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป"นสําคัญดังน้ัน เพ่ือให.การดําเนินงานด.านบริการประชาชนเป"นไปอย2าง
ต2อเน่ืองและเป"นการให.บริการในเชิงรุก จึงได.จัดทําโครงการเทศบาลตําบลหนองสรวงเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความ
ต.องการของประชาชนตามครัวเรือนว2าต.องการให.เทศบาลดําเนินการให.บริการในด.านใดบ.าง และให.บริการงาน
ด.านต2างๆ ซึ่งอยู2ในอํานาจหน.าที่ อาจดําเนินการด.วยตนเองหรือร2วมมือกับองค?กรเอกชนโดยเน.นให.บริการฟรีแก2
ประชาชน หรือหากจําเป"นต.องคิดว2าบริการก็ให.คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให.ประชาชนเดือดร.อนน.อยที่สุดร2วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก2ประชาชนโดยไม2ต.องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค?การ
บริหารส2วนตําบล ซึ่งอาจเสียค2าใช.จ2ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
  3.2 เพ่ือรับทราบป@ญหาความเดือดร.อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได.แก.ไขป@ญหาได.อย2างถูกต.อง
หรือนํามาเป"นข.อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก.ไขป@ญหาต2อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร.างความสัมพันธ?อันดีระหว2างบุคลากรขององค?การบริหารส2วนตําบลกับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
4. เป6าหมาย/ผลลัพธ, 
  นําบริการในหน.าที่ของทุกส2วนงานขององค?การบริหารส2วนตําบล ออกไปให.บริการแก2ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต2างๆ ในเขตตําบลเมืองแกทั้งหมด ร2วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  กําหนดให.ออก อบต.เคลื่อนที่ร2วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกโดยแบ2งเป"นแต2ละเขตตามเขตเลือกต้ัง 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําร2างโครงการเสนอคณะผู.บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให.บรรลุผลตามเปBาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝwาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน.าที่ที่จะนําไปให.บริการแก2
ประชาชนในเขตตําบลทั้งหมด 
  4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให.บริการเคลื่อนที่ (ร2วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
  5. ประสานงานกับทุกส2วนงาน 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําร2างโครงการเสนอคณะผู.บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให.บรรลุผลตามเปBาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝwาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน.าที่ที่จะนําไปให.บริการแก2
ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน 
  4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให.บริการเคลื่อนที่ (ร2วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน) 
  5. ประสานงานกับทุกส2วนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบล2วงหน.าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ?เคลื่อนที่    
  7. นํากิจกรรมงานในหน.าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการกําหนดออกให.อบต.เคลื่อนที่ร2วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ใน
เดือนมีนาคม ของทุกปb 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู2ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบล ซึ่งได.เข.าร2วม
โครงการฯ ได.รับบริการที่สะดวก รวดเร็วประหยัด พร.อมทั้งได.รับทราบนโยบายต2างๆ ขององค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกอย2างทั่วถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู2ในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลมีโอกาสได.แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ.าหน.าที่ของเทศบาลร2วมรับฟ@งทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบล และความต.องการด.าน
สาธารณูปโภคของประชาชน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเปBนลายลักษณ,อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข, ได�ทราบถึงการได�รับเร่ือง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร�องเรียน/ร�องทุกข, 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นส2วนงานที่มีอํานาจหน.าที่
โดยตรงในการดูแลด.านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อมให.แก2ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่งมุ2งเน.นการบริการให.ประชาชนอยู2ในสภาพสิ่งแวดล.อมที่ดีเอื้อต2อการดํารงชีวิตได.อย2างปกติสุข ดังน้ัน 
เมื่อมีกรณีการแจ.งเรื่องราวหรือร.องทุกข?อันมีลักษณะที่เกี่ยวข.องกับสภาพสิ่งแวดล.อมที่มีเหตุเดือดร.อนรําคาญ 
เช2น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อมจึงมีหน.าที่เร2งดําเนินการตรวจสอบและแก.ไขเหตุ
เดือดร.อนรําคาญน้ันเพ่ือแก.ไขป@ญหาให.ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือรับแจ.งป@ญหาความเดือดร.อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร.อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได.แก.ไขป@ญหาได.อย2างถูกต.องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป"นการบริการประชาชนให.อยู2ในสภาพแวดล.อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป"นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ.าหน.าที่ 
4. เป6าหมาย 
  รับแจ.งเรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข?เกี่ยวกับเหตุเดือดร.อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแก 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร.อนรําคาญ (เจ.าหน.าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม) 
  5.2 เผยแพร2ประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนทราบช2องทางในการแจ.งเหตุเดือดร.อนรําคาญ 
  5.3 รับแจ.งโดยตรงหรือรับเรื่องผ2านศูนย?รับเรื่องราวร.องทุกข?องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร.องเรียน/ร.องทุกข? และนําเรื่องเสนอต2อคณะผู.บริหารพิจารณา
สั่งการเจ.าหน.าที่ผู.เกี่ยวข.อง เพ่ือแก.ไขป@ญหาตามความจําเป"นและเร2งด2วน 
  5.5 แจ.งผลการปฏิบัติงานให.ผู.ร.องทราบ 15 วัน นับแต2วันรับแจ.ง 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให.บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร? – วันศุกร? ต้ังแต2เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช2องทาง
ร.องทุกข?/ร.องเรียน ได.แก2  
   1) ไปรษณีย?  
   2) โทรศัพท?  
   3) โทรสาร  
   4) เว็บไซต?  
   5) เฟสบุ�ค 
7. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๒๐,๐๐๐บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร.องทุกข?/ร.องเรียนเหตุเดือดร.อนรําคาญเป"นประจําทุกเดือน ทําให.เห็นว2า
ประชาชนได.มีส2วนร2วมในการสอดส2องดูแลสังคมและการอยู2ร2วมกัน แสดงให.เห็นถึงการเป�ดโอกาสให.ประชาชนมี
ส2วนร2วมในการสอดส2องดูแลการดําเนินงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  9.2 สามารถดําเนินการแก.ไขปรับปรุงเหตุเดือดร.อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ.งเหตุหรือ
ร.องเรียน/ร.องทุกข? 
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ.งผลการดําเนินการให.ผู.ร.องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข,รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การแต2งต้ังเจ.าหน.าที่ในการรับเรื่องร.องเรียน ร.องทุกข? เป"นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน.าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต.องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช.อํานาจ โดยการเป�ดโอกาสให.ทุกภาคส2วนได.รับทราบข.อเท็จจริง 
ข.อกฎหมายที่ถูกต.อง และต.องเป"นธรรมกับทุกฝwาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร.องเรียนร.องทุกข?เสร็จ
แล.วให.แจ.งผู.ร.องรับทราบโดยเร็วไม2เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข.องอย2างเคร2งครัดลดป@ญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให.เกิดการปฏิบัติหน.าที่ราชการอย2างถูกต.องโดยการนําข.อเสนอแนะจากหน2วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให.ผู.ร.องได.รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร.องเรียนร.องทุกข?และส2งเสริมภาค
ประชาชนร2วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป6าหมายการดําเนินการผู.ร.องเรียนร.องทุกข?ทุกราย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีการดําเนินการตรวจสอบข.อเท็จจริงแล.วเสร็จแจ.งผู.ร.องโดยเร็วไม2เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการปbงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 การปฏิบัติหน.าที่ราชการถูกต.องตามระเบียบ กฎหมาย เป"นธรรมกับทุกฝwาย 
  10.2 ใช.เป"นแนวทางปฏิบัติงานด.านการร.องเรียนร.องทุกข? 
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๓.3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค,การบริหารส�วนตําบล
เมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค?กรจัดทําแผนพัฒนา ข.อ 7 (2) และข.อ 9 กําหนดให.มีองค?กรและโครงสร.างขององค?กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินในรูปของคณะกรรมการดังน้ัน เพ่ือให.องค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกในฐานะองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองค?กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว2าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกโดยสํานักปลัด จึงแต2งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือส2งเสริมให.บุคลากรขององค?การบริหารส2วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส2วนได.มสี2วน
ร2วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร2างแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและ
แผนพัฒนาสี่ปbองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.สอดคล.องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบล และ
คณะกรรมการพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกกําหนดด.วยความถูกต.อง โปร2งใส และสุจริต 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน 21คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู.แทนประชาคมตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกบางตําแหน2งใน
ป@จจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน2ง 2 ปbตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค?การบริหารส2วนตําบลจึงต.องดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหน2งดังกล2าวมาดํารงตําแหน2งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน2ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให.เป"นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2าด.วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินพ.ศ. 2558 และแก.ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานวิเคราะห?นโยบายและแผน ฝwายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัด องค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือเป"นองค?กรในการยกร2างหรือจัดทําร2างแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาเทศบาลตําบลหนองสรวง
และร2างแผนพัฒนาสี่ปbองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือใช.เป"นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค?การบริหารส2วน
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ตําบลเมืองแกความต.องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกด.วยความถูกต.อง 
โปร2งใส สุจริต และให.ความสําคัญในการต2อต.านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ :ประชุมประชาคมหมู�บ�านและประชาคมตําบล ประจําปW 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข.องกับการกระจายอํานาจและองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เป"นกฎหมายที่ค2อนข.าง
ใหม2และมีจํานวนหลายฉบับด.วยกัน ทําให.ประชาชนยังไม2อาจได.รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส2วนร2วมของประชาชนต2อการกระจายอํานาจ องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทําโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู2บ.านและประชาคมตําบลประจําปb ข้ึน เพ่ือให.ประชาชนมีความรู.ความเข.าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส2วนร2วมของประชาชนต2อการพัฒนาท.องถ่ินตนเอง 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือให.การบริหารจัดการเป"นไปตามหลักการมีส2วนร2วมของประชาชน โปร2งใส และตรวจสอบได.เพ่ือ
เผยแพร2ความรู.ให.กับประชาชนถึงการมีส2วนร2วมในการบริหารงานขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เพ่ือรับฟ@ง
ความคิดเห็น ข.อเสนอแนะในการพัฒนาท.องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปbงบประมาณ อีกทางหน่ึงด.วย 
4. เป6าหมาย 
  ผู.นําองค?กรประชาชน เช2น กํานัน ผู.ใหญ2บ.าน ผู.ช2วยผู.ใหญ2บ.าน สารวัตรกํานัน ผู.นําชุมชนแพทย?
ประจําตําบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล กลุ2มอาชีพต2างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป จํานวนไม2น.อยกว2า 600 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 ติดต2อ ประสานงานกับเจ.าของสถานที่ 
  5.2 แต2งต้ังคณะทํางาน 
  5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝ�กอบรม พร.อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
  5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณจํานวน 10,๐๐๐บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  ผู.เข.าร2วมประชุมประชาคมสามารถเข.าใจการบริหารงานแบบการมีส2วนร2วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป"นการสร.างทัศนคติที่ดีระหว2างประชาชนและหน2วยการบริหารราชการส2วนท.องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :การส�งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การพัฒนาและสร.างการเรียนรู. เพ่ือมุ2งเน.นยกระดับการมีส2วนร2วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท.องถ่ินเป"นสําคัญจึงควรให.คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว2าเป"นประชาชนกลุ2มหน่ึงในชุมชน สร.างแผนชุมชนข้ึนมา
ด.วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม2บทชมชุนที่ว2า “แผนชุมชนเป"นการทํางานเพ่ือต.องการให.ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร.างภูมิคุ.มกัน ปBองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข.าไปทําให.ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให.ชุมชนได.รับการเรียนรู. รู.จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค.นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก.ไขป@ญหาในอนาคตได. และการประสานกับ
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หน2วยงานทุกภาคส2วน เพ่ือให.เกิดความร2วมมือเป"นพลังสําคัญในการแก.ไขป@ญหาที่ตอบมนองความต.องการของ
ชุมชน ในป@จจุบันและปBองกันป@ญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได. 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือให.คนในชุมชนได.แลกเปลี่ยนเรียนรู.ร2วมกันได.เห็นข.อเด2น ข.อดี โอกาสและข.อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย2างมีเปBาหมายมีช2องทางในการแก.ไขป@ญหาของชุมชนได.อย2างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต.องการของชุมชนได.คิดเป"นและกล.าที่จะตัดสินใจด.วยตนเองได. 
4. เป6าหมายทุกหมู2บ.านในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 ประชุมผู.บริหาร กํานันผู.ใหญ2บ.าน เจ.าหน.าที่ที่เกี่ยวข.องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ?โครงการพร.อมให.ความรู.แก2ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช.หอกระจายข2าวและเสียง
ตามสายในหมู2บ.าน 
  5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู2บ.านตามกําหนดการ 
  5.4 ส2งแผนชุมชนให.หน2วยงานที่เกี่ยวข.อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ 25๖๑– 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู2ได.
อย2างเหมาะสมสอดคล.องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได.รับผลประโยชน?ร2วมกันอย2างทั่วถึงและเท2าเทียมความ
ร2วมมือกันของคนในชุมชนจะก2อให.เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต2อกันได. รวมทั้งปลูกฝ@งทัศนคติ ค2านิยมที่ดีให.กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร2วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท.องถ่ินของตนเองได. 
 
3.3.2 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “แต�งต้ังตัวแทนประชาคมเข�าร�วมเปBนคณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ดําเนินการตามข.อบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําปbใน
ด.านการจัดซื้อจัดจ.างขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินในรอบปbงบประมาณ และส2งเสริมให.ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให.มีส2วนร2วมอย2างแข็งขันกับมาตรการการปBองกันการทุจริตในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือเป"นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ2านการประชาคม) ในการมีส2วนร2วมกับองค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกอย2างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข.อบังคับ กําหนดให.ภาคประชาชนและส2งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ2านการประชาคม) ให.มีส2วนร2วม
อย2างแข็งขัน กับมาตรการการปBองกันการทุจริตในองค?การบริหารส2วนตําบลน่ันคือได.ทําหน.าที่อย2างถูกต.อง 
4. เป6าหมายตัวแทนประชาคมหมู2บ.านทั้ง ๑9หมู2บ.าน 
5. วิธีการดําเนินการ 
  5.1 ส2งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ2านการประชาคม) ให.มีส2วนร2วมกับองค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกอย2างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.มีกฎหมายระเบียบ 
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ข.อบังคับ กําหนดให.ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต.องไปมีส2วนเกี่ยวข.องกับองค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกในหลายๆ ส2วน เช2น ให.ตัวแทนประชาคมมีส2วนร2วมเป"นกรรมการตามระเบียบฯ ว2าด.วยการพัสดุ เช2น 
เป"นกรรมการเป�ดซองสอบราคาเป"นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป"นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป"น
กรรมการตรวจการจ.าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝ�กอบรมตัวแทนประชาคมให.มีความรู.ความเข.าใจเรื่องระเบียบฯว2าด.วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู.ทําความเข.าใจระเบียบต2างๆ จะได.ปฏิบัติได.อย2างถูกต.อง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการดําเนินการทุกปbงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด  กองคลังองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  9.1 ภาคประชาชนมีส2วนร2วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแก 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน.าที่และบทบาทในการมีส2วนร2วมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหน2วยงานท.องถ่ินของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ด.วยกรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ินกําหนดให.เทศบาลในฐานะองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป"นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว2า
สัมฤทธ์ิผลตามเปBาหมายหรือไม2 ตลอดจนเป"นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนําผลที่ได.จาก
การประเมินมาใช.ในการปรับปรุง แก.ไขส2งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต2างๆ ของเทศบาลต2อไป
ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห2งพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการ
บริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔เพ่ือให.การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีการขับเคลื่อนอย2างเป"นรูปธรรม ซึ่งจะส2งเสริมให.ตําบล
เมืองแกมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต.องการของประชาชน เพ่ือประโยชน?สุขของประชาชนโดยใช.วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 
และให.คํานึงถึงการมีส2วนร2วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเป�ดเผย
ข.อมูลข2าวสาร โดยให.เป"นไปตามหลักเกณฑ?และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได.อย2างถูกต.องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให.เกิดกระบวนการมีส2วนร2วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและเป"นการเฝBาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  3.3 เพ่ือดําเนินงานให.เป"นไปตามนโยบายของผู.บริหารท.องถ่ินองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  คณะทํางานและเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแก 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประสานกับส2วนราชการและหน2วยงานที่เกี่ยวข.องเพ่ือรวบรวมข.อมูล 
  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ?การดําเนินโครงการ 
  6.4 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด.วย 
   (1) ผู.แทนชุมชนองค?กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
   (2) ผู.แทนสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล2 คน 
   (3) ผู.ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป"นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน.าสํานักปลัด เป"นผู.ช2วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน.าฝwายบริหารทั่วไป เป"นผู.ช2วยเลขานุการให.คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกตาม
หลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี   
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกปbละ 2 
ครั้งเป"นอย2างน.อยแล.วเสนอผลการประเมินให.องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกทราบ เพ่ือนําผลที่ได.จากการ
ประเมินมาใช.ในการปรับปรุงแก.ไข ส2งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต2างๆ ขององค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแก 
    3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปb 
    4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ.าหน.าที่ผู.รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  6.7 การดําเนินโครงการให.เป"นไปตามแผนการดําเนินงาน 
  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน2วยงานต2างๆขององค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกพร.อมตัวช้ีวัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล.วรายงานให.ผู.บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแก.ไขต2อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปbที่ผ2านมา 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ,และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ซึ่งสอดคล.องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห2งพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือให.เกิดผลสัมฤทธ์ิต2อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย2างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ.มค2าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกให.เกิดความโปร2งใส ตรวจสอบได.เสริมสร.างบทบาทของประชาชน เข.ามามีส2วนร2วมกับ
ประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู2บ.าน และเพ่ือให.สอดคล.องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดีของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ซึ่งสอดคล.องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห2งพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?และ
วิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค, 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค?การบริหารส2วนตําบล ให.เกิดความโปร2งใส ตรวจสอบ
ได. เสริมสร.างบทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเป�ดโอกาสให.ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 

4. เป6าหมายผู.แทนชุมชน ผู.แทนสภาท.องถ่ิน ผู.ทรงคุณวุฒิ ผู.แทนพนักงานส2วนตําบล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
  6.1 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกตามหลักเกณฑ?และวิธีการ
บริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให.ผู.บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ?ฯ กําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ,เป"นการเป�ดโอกาสให.ประชาชนได.เข.ามาร2วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแกหรือโครงการที่มีผลกระทบต2อความเป"นอยู2ของประชาชนทําให.องค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกมีความโปร2งใส ตรวจสอบได. 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปW ประจําปWงบประมาณ  
พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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  การตรวจสอบภายในเป"นป@จจัยสําคัญที่จะช2วยให.การดําเนินงานตามภารกิจขององค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช2วยปBองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป"นส2วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู2
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต.องมีการกระทําอย2างเป"นข้ันตอนที่ถูกต.องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด 
โดยผู.บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช.โดยรวมเป"นส2วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให.
สามารถบรรลุวัตถุประสงค?ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป"นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป"นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย2างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข.อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต2างๆ ที่เกี่ยวข.องจะทําให.การปฏิบัติงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นไปอย2าง
ถูกต.องและเป"นไปตามวัตถุประสงค?ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว2าด.วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
  3.2 เพ่ือพิสูจน?ความถูกต.องและเช่ือถือได.ของข.อมูลและตัวเลขต2างๆ ทางด.านการบัญชี และด.าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข.อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน2วยรับตรวจว2าเป"นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน2วยรับตรวจว2าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป"นหลักประกันการใช.และระวังทรัพย?สินต2างๆ ของส2วนราชการเป"นไปอย2างเหมาะสม 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตพนักงานส2วนตําบลทุกหน2วยงาน พนักงานครู และเจ.าหน.าที่ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการส2วนราชการทุกหน2วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย?พัฒนาเด็กเล็กขององค?การ
บริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต.องและเช่ือถือได.ของข.อมูลและตัวเลขต2างๆ ด.วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน.อยตามความจําเป"นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห?และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน2วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย?สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด.านอื่นๆ ขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ให.เป"นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข.อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย?สิน 
และการใช.ทรัพยากรทุกประเภท ว2าเป"นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข.อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือให.มั่นใจได.ว2าสามารถนําไปสู2การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค?และสอดคล.องกับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการหน2วยงานตรวจสอบภายใน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
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  10.1 บุคลากรมีความเข.าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ โดยมุ2งผลสัมฤทธ์ิของงาน
มากข้ึน 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ2ายเงินลดน.อยลง 
  10.3 การใช.ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน2วยงาน ที่มีอยู2อย2างคุ.มค2า ประหยัด 
  10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินค.างชําระลดน.อยลง 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ว2าด.วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให.หน2วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได.กําหนดไว. รายงานต2อผู.กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดินอย2างน.อยปbละหน่ึงครั้ง ภายในเก.าสิบวันนับจากวันสิ้นปbงบประมาณดังน้ัน เพ่ือให.
การปฏิบัติถูกต.องและเป"นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลหนองสรวงจึงได.มีการจัดทําและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดินกําหนด เป"นประจําทุกปb 
3. วัตถุประสงค, 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค?กรขององค?การบริหารส2วนตําบลเมือง
แก 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให.องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก ทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต2อผู.กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ2นดินตามกําหนด 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตส2วนราชการทุกหน2วยงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการส2วนราชการทุกหน2วยงานขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค?กร 
  2. แต2งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน2วยงานย2อย 
  3. ผู.บริหารมีหนังสือแจ.งให.ทุกส2วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน2วยงานย2อย ดําเนินการ
ประเมินองค?ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค?กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข.อ 6 ระดับองค?กร และนําเสนอผู.บริหาร พร.อมจัดส2งรายงานให.
ผู.กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  1. บุคลากรมีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให.เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปBองกันและลดความเสี่ยงต2อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน?สูงสุดต2อองค?กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให�มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป"นกลไกที่สําคัญและเป"นเครื่องมือในการบริหารงานในหน2วยงานไม2ว2าจะ
เป"นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ2 ระบบการควบคุมภายในจะช2วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน2วยงานให.อยู2ในระดับที่ยอมรับได.ซึ่งจะทําให.ปฏิบัติงานและการจัดการของหน2วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค?  ในอดีตที่ผ2 านมาการบริหารงานของหน2วยงานภาครัฐ ได.มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให.ใช.เป"นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู2ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข.อหารือต2างๆ โดยส2วนใหญ2 จะเน.นไปที่การควบคุมด.านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให.
ถูกต.องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ?ที่ทางราชการกําหนดไว. ซึ่งไม2ครอบคลุมถึงการจัดการด.านอื่นๆนอกเหนือจาก
ด.านการเงินและบัญชีในหน2วยงาน จึงไม2สามารถสะท.อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน2วยงานได.
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป"นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด.านและสามารถสะท.อนภาพให.เห็น
เป"นองค?รวมของหน2วยงานน้ันๆ ว2ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม2เพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม2ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป"นช2องทางรั่วไหลทําให.เกิดความเสียหายใน
หน2วยงานและการดําเนินงานไม2สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ีสาเหตุส2วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน.าที่และมอบหมายงาน
ในหน2วยงานไม2เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให.บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม2มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายในของหน2วยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาให.ระบบการควบคุมภายในดังกล2าวทันสมัยอยู2
เสมอองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกพิจารณาแล.วเห็นว2าเพ่ือให.องค?กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให.เป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน2วยงานจึงได.กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกข้ึน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.การปฏิบัติงานเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให.การใช.ทรัพยากรเป"นไป
อย2างประหยัดและคุ.มค2า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ.{าซ.อนหรือไม2จําเป"น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด.าน
การเงินหรือด.านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 
  3.2 เพ่ือให.มีข.อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต.องครบถ.วนและเช่ือถือได. สร.างความมั่นใจแก2
ผู.บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข.อง 
  3.3 เพ่ือให.บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข.อตกลง ระเบียบข.อบังคับ
ต2างๆ ของหน2วยงานอย2างถูกต.องและครบถ.วน 
4. เป6าหมาย 
  เพ่ือให.การควบคุมภายในขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน2วยงาน อีกทั้งยังเป"นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน2วยงานให.อยู2ในระดับ
ที่ยอมรับได. ซึ่งจะทําให.การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน2วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค? 
5. วิธีดําเนินการ 
  5.1 แต2งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ2นดินว2าด.วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข.อ 6     
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  5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย2างต2อเน่ืองเพ่ือให.การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลเมือง
แกเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให.คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข.อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต2างๆ ให.ผู.บริหารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก/ 4ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. หน�วยงานรับผิดชอบทุกกอง/สํานัก ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ประโยชน,ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  1. การดําเนินงานของหน2วยงานบรรลุวัตถุประสงค?ที่วางไว.อย2างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช.ทรัพยากรเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ.มค2า 
  3. มีข.อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต.อง ครบถ.วนและเช่ือถือได. สามารถนําไปใช.ในการตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน2วยงานเป"นไปอย2างมีระบบและอยู2ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับที่วาง
ไว. 
  5. เป"นเครื่องมือช2วยผู.บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย2างดีย่ิง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข.อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร.อยละ 80 ได.ดําเนินการแก.ไข 
  10.3 ร.อยละของหน2วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู.ที่เกี่ยวข.องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู.ที่เกี่ยวข.องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร.อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ว2าด.วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให.องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกในฐานะหน2วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช.
มาตรฐานการควบคุมภายในเป"นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต2างๆ ของหน2วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต2อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ2นดิน ผู.กํากับดูแลอย2างน.อยปbละหน่ึงครั้ง ภายในเก.าสิบวันนับจากวันสิ้นปbงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค?เพ่ือสร.างความมั่นใจอย2างสมเหตุสมผลว2าการดําเนินงานของหน2วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค?
ของการควบคุมภายในด.านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช.ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย?สิน การปBองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน2วยรับตรวจด.านความเช่ือถือได.ของรายงานทางการเงิน และด.านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว2าจะมีและจัดให.มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปBองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึน และให.สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค?ของการควบคุมภายใน จึงได.กําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
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3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ส2วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปBองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน2วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให.มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส2วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต2อคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดิน ผู.กํากบัดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 
  3.3 เพ่ือเป"นการเสริมสร.างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให.เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตทุกส2วนราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการสํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
(ระดับองค?กร) จัดส2งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให.ทุกส2วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส2วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว2างปb 
  6.2 หัวหน.าส2วนราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกนําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการ
ต2อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส2วนราชการ (ระดับส2วนย2อย) 
  6.3 หัวหน.าส2วนราชการขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร.อมป@ญหาอุปสรรคต2อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต2ละส2วนราชการว2ามีความเพียงพอหรอืไม2 
หรือจะต.องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต2อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต2อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ2นดินผู.กํากับดูแลอย2างน.อยปbละหน่ึงครั้งภายในเก.าสิบวันนับจากวันสิ้นปbงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานวิเคราะห?นโยบายและแผนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ส2วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต2อคณะกรรมการตรวจเงินแผ2นดินผู.
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 
4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช�องทางท่ี
สามารถดําเนินการได� 
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4.2.1 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แต�งต้ัง 
โอน ย�ายข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต�งต้ัง การโอน ย�าย 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป"นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว2าเป"นสิ่งสําคัญหรือเป"นหัวใจขององค?กรจึง
มักจะกําหนดหน.าที่ของงานเป"นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข.อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค?กรหรือหน2วยงานเพ่ือให.มีประสิทธิภาพและเพ่ือให.การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค?องค?การบริหาร
ส2วนตําบลเมืองแกจึงได.กําหนดมาตรการส2งเสริมให.ประชาชนมีส2วนร2วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต2งต้ัง การ
โอนย.าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เคร2งครัด เพ่ือให.การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหนองสรวงเป"นไปอย2างโปร2งใส และสามารถตรวจสอบ
ได. 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ประชาชนมีส2วนร2วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให.เป"นไปด.วยความ
โปร2งใสและเป"นธรรม 
  3.2 เพ่ือให.เป"นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต2งต้ัง
การโอน ย.าย 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตพนักงานส2วนตําบล พนักงานครูส2วนตําบล พนักงานจ.าง ที่มีการดําเนินการด.านการ
บริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย? 
6. วิธีการดําเนินการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต2งต้ัง การโอน ย.าย 
  - แต2งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให.มีส2วนร2วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต2งต้ังองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับที่เกี่ยวข.องอย2าง
เคร2งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต2งต้ังได.มีการประชาสัมพันธ?ไปยังหน2วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น 
รวมถึงประชาสัมพันธ?ให.ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู2บ.าน 
  –มีการประชาสัมพันธ?ลงในเว็บไซต?ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ?ที่บอร?ดประชาสัมพันธ?ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  - ในการบรรจุแต2งต้ังได.มีการแต2งต้ังคณะกรรมการจากหน2วยงานอื่นเป"นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต2งต้ังประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต2งต้ัง 
  - การบรรจุแต2งต้ังจะต.องได.รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล (ก.ทจ.จังหวัด)ก2อน 
  - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต2งต้ังองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจะออกคําสั่งแต2งต้ังได.ต.องไม2
ก2อนวันที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกรับมติ คณะกรรมการพนักงาน อบต. (ก.ทจ.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน2ง 



๙๕ 

 

  - แต2งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให.มีส2วนร2วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน2ง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข.อบังคับที่เกี่ยวข.อง อย2างเคร2งครัด 
  - มีการแจ.งผู.ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข.อความแจ.งผู.มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน2ง 
  - มีการประชาสัมพันธ?ไปยังหน2วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ?ให.ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู2บ.าน และมีการประชาสัมพันธ?ลงในเว็บไซต?ของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู.ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน2ง 
  - มีการแต2งต้ังคณะกรรมการจากหน2วยงานอื่นเข.าร2วมเป"นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน2งเพ่ือความโปร2งใส 
  - มีการออกคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย2างชัดเจน 
  - ผู.ขอรับการประเมินสามารถซักถามข.อสงสัยหรือโต.แย.งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว2าไม2เป"นธรรมได. 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน2ง จะต.องได.รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงาน อบต. (ก.ทจ.จังหวัด)ก2อน 
  - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน2ง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจะออก
คําสั่งแต2งต้ังได.ต.องไม2ก2อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส2วนตําบล (ก.ทจ.จังหวัด)การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  - แต2งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให.มีส2วนร2วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข.อบังคับ
ที่เกี่ยวข.อง อย2างเคร2งครัด 
  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ?หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร2หลักเกณฑ?ให.
บุคลากรทราบ 
  - มีการแต2งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให.เป"นไปอย2างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข.อมูลมาใช.ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช2น 
ข.อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข.อมูลการลา เป"นต.น 
  - มีการแจ.งผลการประเมินให.พนักงานทราบ พร.อมเป�ดโอกาสให.ซักถาม ตอบข.อสงสัย และโต.แย.ง
ผลการประเมินที่ไม2เป"นธรรม 
  - นายกองค?การบริหารส2วนตําบลออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให.พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการฝwายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  ตัวชี้วัดกําหนดเป"นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ2งเกณฑ?การให.คะแนนเป"น 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความก.าวหน.าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปBาหมายของแต2ละระดับ 
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  ผลลัพธ,ประชาชนมีส2วนร2วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย.าย ขององค?การองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย2างชัดเจน พร.อม
ทั้งเป�ดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล2าวได. 
 

4.2.2 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ�ายเงิน การหา
ประโยชน,จากทรัพย,สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการรายงานผลการใช�จ�ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด.านการคลังเป"นการทํางานที่ต.องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต.องอยู2ในกรอบ และต.องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต.อง ประชาชนหรือ
ผู.รับบริการเกิดความพึงพอใจสร.างความสะดวกให.แก2ประชาชนมากที่สุดถูกต.องทั้งระเบียบกฎหมาย ข.อเท็จจริง 
ไม2มีข.อผิดพลาดบริการด.วยความเสมอภาคกันไม2เลือกปฏิบัติเสริมสร.างความโปร2งใสในการปฏิบัติงาน การบรหิาร
การเงินการคลังเกิดความโปร2งใสไม2เกิดการทุจริตคอร?รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร2งใส สามารถ
ตรวจสอบได. รายงานการเงินจากหน2วยงานภายในและภายนอกไม2พบข.อบกพร2องมีกระบวนการทางการคลังที่
เป�ดเผยข.อมูลอื่นต2อประชาชน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.เกิดความโปร2งใสสามารถตรวจสอบได. 
  3.2 การใช.งบประมาณอย2างคุ.มค2าและเป�ดโอกาสให.ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได. 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต.องตามระเบียบที่เกี่ยวข.อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต.องทําอย2างเป�ดเผยสามารถตรวจสอบได. จึงต.องมีการปรับปรุงแก.ไขการ
ทํางานขององค?กรให.มีความโปร2งใส สามารถเป�ดเผยข.อมูลข2าวสาร เป�ดโอกาสให.ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต.องได. 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย? 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการรับเงิน การเบิก
จ2ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก.ไข
เพ่ิมเติม โดยเป�ดเผยเพ่ือให.ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกภายในเก.าสิบวันนับ
แต2วันสิ้นปb และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผู.บริหารท.องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล2าวโดยเป�ดเผยเพ่ือให.ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการตลอดปbงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย2างต2อเน่ือง 
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการกองคลังองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด.านการเงินการคลังและงบประมาณอย2างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ2ายถูกต.อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร.างการมีส2วนร2วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู.รับบริการ 
 



๙๗ 

 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ�าย และการใช�ประโยชน,
ทรัพย,สินขององค,การบริหารส�วนตําบลเมืองแก 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การเบิกจ2ายเงินขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินเป"นข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เจ.าหน.าที่จะต.องปฏิบัติตามอํานาจหน.าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข.องให.ถูกต.องครบถ.วนเรียบร.อยจึงจัดทําใบนําฝากเป"นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป"น
รายจ2าย เบิกเงินออกจากคลังขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินได. สําหรับการใช.ประโยชน?ในทรัพย?สินขององค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ินก็เช2นเดียวกันต.องมีการดําเนินงานให.เป"นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค2าธรรมเนียม 
ค2าบริการ จะต.องเป"นไปด.วยความโปร2งใส ประชาชนมีส2วนร2วมในการตรวจสอบ จึงจําเป"นต.องมีกระบวนการ
ข้ันตอนที่ถูกต.อง มีความสุจริต ส2งผลให.การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมือง
แกจึงได.ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให. การรับ จ2ายเงินและการใช.ประโยชน?ทรัพย?สินเกิดความโปร2งใส ประชาชนมีส2วนร2วม
ในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ2าย ขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือให.การรับ จ2ายเงินขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเกิดความโปร2งใสตรวจสอบได. 
4. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. วิธีการดําเนินการ 
  - มีการแต2งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  - มีการแต2งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช.จ2ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข.าร2วมเป"น
กรรมการ 
  - เป�ดโอกาสให.ประชาชนสอบถามข.อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ2ายเงิน 
  - สรุปผลการรับ จ2ายเงินขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.ประชาชนทราบทางช2องทางต2างๆ 
เช2น ทางเว็บไซต?ศูนย?ข.อมูลข2าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข2าว เมื่อสิ้นปbงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
9. ตัวชี้วัดมีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
10. ผลลัพธ,ประชาชนมีส2วนร2วมตรวจสอบและได.รับทราบข.อมูลการรับ จ2ายเงินขององค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกทําให.เกิดความโปร2งใส ในการรับจ2ายเงินขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 

4.2.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเห็นถึงประโยชน?จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส2วนร2วม
ตามเจตนารมณ?ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ2นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.ดําเนินการส2งเสริมการมีส2วนร2วม
ของประชาชน โดยการกําหนดให.มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ.างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให.ประชาชนเข.า
มามีส2วนร2วมโดยผ2านช2องทางหรือกลไกในการร2วมเป"นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ.างของ
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องค?การบริหารส2วนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได.รับข.อมูลข2าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได.เรียนรู.การบริหารราชการแบบมีส2วนร2วมหรือการบริหารราชการในระบบเป�ดจากการ
ปฏิบัติจริง ส2วนองค?การบริหารส2วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเป�ดโอกาสให.ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ.นการปรับเปลี่ยนสู2การบริหารราชการที่เป�ดเผย โปร2งใส เน.นการมีส2วนร2วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต.องการและเพ่ือประโยชน?ของประชาชนเป"นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให.ตัวแทนภาคประชาชนมีส2วนร2วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ.าง ของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  3.2 เพ่ือปBองกันการทุจริตในด.านที่เกี่ยวข.องกับงบประมาณขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก
ให.เกิดการพัฒนาได.อย2างคุ.มค2า 
4. เป6าหมายตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข.าร2วมเป"น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ.างได.แก2 กรรมการตรวจการจ.าง 
  6.2 จัดทําคําสั่งแต2งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ.าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยการ
พัสดุขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก.ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได.กําหนดให.มีการแต2งต้ังให.มี
ผู.แทนชุมชนเข.าร2วมเป"นกรรมการ แต2องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกให.ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข.า
ร2วมตรวจสอบเพ่ือให.การดําเนินงานเป"นไปอย2างซื่อตรง โปร2งใส โดยตัวแทนชุมชนไม2ต.องร2วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให.ความรู.ความเข.าใจแก2คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ.างทุกครั้ง เพ่ือให.
เจ.าหน.าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข.าใจในบทบาทหน.าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ.างและตรวจการจ.าง
อย2างละเอียดและถูกต.อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานพัสดุ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลลัพธ,การจัดซื้อจัดจ.างขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความโปร2งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร2วม
ตรวจสอบและไม2เกิดป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชัน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ�าง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ.างและการควบคุมงานก2อสร.าง เป"นกระบวนการที่มีความสําคัญที่
จะบริหารสัญญาให.บรรลุตามวัตถุประสงค? และเป"นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย2างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู.ที่
ได.รับแต2งต้ังให.ทําหน.าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ.างและผู.ควบคุมงาน จะต.องมีความรู.ความเข.าใจ
ในอํานาจหน.าที่ตามข.อบังคับ อ.อ.ป.ว2าด.วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว2าด.วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก.ไขเพ่ิมเติม และเข.าใจเงื่อนไขข.อกําหนดที่ระบุไว.ในสัญญาเป"นอย2างดี เพราะหากไม2
เข.าใจหรือเข.าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม2ครบถ.วนในหน.าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน.าที่ที่ตนเองได.รับการ
แต2งต้ังให.ทําหน.าที่แล.ว อาจทําให.เกิดความเสียหายต2อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากน้ีอาจจะต.องรับผิดชอบ
ทางแพ2ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟBองร.องต2อศาลปกครองได.องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเห็นถึงความสําคัญ
ของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ.าง ประกอบกับได.มีการเชิญให.ประชาชนเข.ามามีส2วนร2วมในการตรวจรบั
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งานจ.าง เพ่ือความโปร2งใส จึงได.จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ.าง เพ่ือให.ผู.ที่ได.รับแต2งต้ังให.ทําหน.าที่
กรรมการตรวจการจ.างมีความรู. ความเข.าใจ ปฏิบัติหน.าที่ตามที่ได.รับมอบหมายได.อย2างถูกต.อง 
3. วัตถุประสงค, 
  เพ่ือให.ผู.ปฏิบัติงานและผู.ได.รับการแต2งต้ังให.เป"นกรรมการตรวจการจ.าง ทําหน.าที่ตรวจงานจ.างอย2าง
ถูกต.องสอดคล.องกับข.อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข.อง 
4. เป6าหมายคณะกรรมการตรวจการจ.าง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการให.ผู.บริหารอนุมัติ 
  6.2 จัดอบรมให.ความรู.แก2คณะกรรมการตรวจการจ.าง 
  6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ.างให.เข.าร2วมอบรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานพัสดุ กองคลัง องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลลัพธ,คณะกรรมการตรวจการจ.างทําหน.าที่ตรวจงานจ.างอย2างถูกต.องสอดคล.องกับข.อบังคับหรอืระเบยีบที่
เกี่ยวข.อง 
 

4.3 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถ่ิน 
4.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติหน�าท่ีให�เปBนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� 
 

1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมให�ความรู�ด�านระเบียบ กฎหมายท�องถ่ิน ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ?ต2างๆ ที่สมาชิกสภาท.องถ่ินและผู.บริหารท.องถ่ินได.รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต.องรู.และยึด
เป"นแนวทางการปฏิบัติหน.าที่การดําเนินการอย2างเคร2งครัด ป@ญหาที่เกิดข้ึนเป"นประจําไม2ได.เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ?หรือขาดความรู. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ?ต2างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท2าน้ัน หากแต2เกิดจากความรู.ความเข.าใจ
หรือการตีความข.อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ? เงื่อนไขที่เกี่ยวข.องอย2างผิดๆ ส2งผลให.สมาชิกสภาท.องถ่ิน
และผู.บริหารท.องถ่ิน โดยเฉพาะผู.บริหารท.องถ่ินต.องตกเป"นผู.กระทําผิดกฎหมาย ก2อให.เกิดความเสียหายแก2
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน และทําให.การแก.ไขป@ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท.องถ่ินขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส2งผลให.การพัฒนาขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินต.องล2าช.า เพราะไม2ตอบสนองความต.องการของ
ประชาชนอย2างแท.จริง จากป@ญหาดังกล2าวข.างต.น จึงจําเป"นที่สมาชิกสภาท.องถ่ินและผู.บริหารท.องถ่ินต.องมี
ความรู. ความเข.าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ?ต2างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข.องกับการบริหารงานของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน อันมีผลให.เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต2อองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน รวมทั้ง
สมาชิกสภาท.องถ่ินและผู.บริหารท.องถ่ินไม2ต.องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังน้ัน เพ่ือให.
ผู.บริหาร  และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเ พ่ิมพูนความรู.  ความเข.าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว2าด.วยข.อบังคับการประชุมสภาท.องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพย?สินและหน้ีสินมีความรู.ความเข.าใจมิให.ดําเนินกิจการที่เป"นการขัดกันระหว2างประโยชน?
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ส2วนบุคคลและประโยชน?ส2วนรวมตามมาตรา 100 แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู.ความเข.าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ.าหน.าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย?สิน
หรือประโยชน?อื่นใดของเจ.าหน.าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกัน
และปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล จึงได.จัดทําโครงการอบรมให.ความรู.
ด.านระเบียบ กฎหมายท.องถ่ิน ผู.บริหาร และสมาชิกสภาท.องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ิมพูนความรู.ความเข.าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยข.อบังคับการประชุมสภาท.องถ่ิน พ.ศ. 2547  
  3.2 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับ
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย?สินและหน้ีสิน 
  3.3 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความรู.ความเข.าใจมิให.
ดําเนินกิจการที่เป"นการขัดกันระหว2างประโยชน?ส2วนบุคคลและประโยชน?ส2วนรวมตามมาตรา 100 แห2งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.4 เพ่ือให.ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความรู.ความเข.าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ.าหน.าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย?สินหรือประโยชน?อื่นใดของเจ.าหน.าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป6าหมาย/ผลผลิต 
  ผู.บริหารองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน ๔คน และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแกจํานวน 35คน รวม 39คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการสํานักงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ?โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให.แก2ผู.บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข.ารับ
การอบรม 
  6.3 อบรมให.ความรู.โดยวิทยากร พร.อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานนิติกร สํานักปลัดองค?การบริหารส2วนตําบล องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.เพ่ิมพูนความรู.ความเข.าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว2าด.วยข.อบังคับการประชุมสภาท.องถ่ิน พ.ศ. 2547  
  10.2 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับการ
ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย?สินและหน้ีสิน 
  10.3 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความรู.ความเข.าใจมิให.ดําเนิน
กิจการที่เป"นการขัดกันระหว2างประโยชน?ส2วนบุคคลและประโยชน?ส2วนรวมตามมาตรา 100 แห2งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต 
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  10.4 ผู.บริหาร และสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีความรู.ความเข.าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ.าหน.าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย?สินหรือประโยชน?อื่นใดของเจ.าหน.าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห2งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว2าด.วยการปBองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงต2อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
ด.วยเหตุผลดังกล2าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู.ของสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีความพร.อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให.แก2ชุมชนจึงเป"นเรื่องที่สําคัญอย2างย่ิง ประกอบกับการให.การศึกษาอบรมเป"นสิ่งสําคัญ
ประการหน่ึงที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกได.ดําเนินการ เพ่ือให.สมาชิกสภาท.องถ่ินมีความรู.และทักษะด.าน
การปกครองส2วนท.องถ่ิน มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติหน.าที่ รวมถึงมีความรู.ความเข.าใจเกี่ยวกับระเบียบข.อ
กฎหมายต2างๆ ที่เกี่ยวข.องกับท.องถ่ินด.วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู.ไปใช.ให.เป"นประโยชน?ต2อการ
ปฏิบัติหน.าที่ได.อย2างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังน้ัน องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจึงได.มีการจัดส2ง
สมาชิกสภาท.องถ่ินให.เข.ารับการฝ�กอบรมและศึกษาดูงานอยู2เสมอ เพ่ือเป"นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค?กร พัฒนาท.องถ่ิน ให.ท.องถ่ินมีความเจริญก.าวหน.า 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือสร.างการเรียนรู.และประสบการณ?การทํางานให.กับสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีความเข.าใจใน
การทํางานตามบทบาทและอํานาจหน.าที่ 
  3.2 เพ่ือให.สมาชิกสภาท.องถ่ินได.มีความรู.ความเข.าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต.อง เป"นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส2งเสริมให.สมาชิกสภาท.องถ่ินได.เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท.องถ่ินได.อย2างถูกต.อง 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน 35คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการทั้งในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกและหน2วยงานที่จัดฝ�กอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 ฝwายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ�กอบรมทั้งภายในองค?การบริหารส2วนตําบลและ
หน2วยงานภายนอก เพ่ือเป"นข.อมูลในการจัดส2งสมาชิกสภาท.องถ่ินเข.ารับการอบรมหรือร2วมประชุมสัมมนาแล.วแต2
กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร.อยแล.ว ดําเนินการเสนอผู.บังคับบัญชาเพ่ือส2ง
สมาชิกสภาท.องถ่ินเข.ารับการฝ�กอบรม หรือเข.าร2วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ�กอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
  6.3 แจ.งให.สมาชิกสภาท.องถ่ินผู.ผ2านการฝ�กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ�กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ2านนายกองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  6.4 ฝwายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ�กอบรมของสมาชิกสภาท.องถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๒๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการฝwายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลลัพธ, 
  10.1 สมาชิกสภาท.องถ่ินมีความรู.ความเข.าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน.าที่ 
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  10.2 สมาชิกสภาท.องถ่ินได.รับการเรียนรู.และประสบการณ?การทํางานใหม2ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท.องถ่ินเป"นไปอย2างถูกต.องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี้วัดจํานวนสมาชิกสภาท.องถ่ินขององค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน35ราย ได.รับการฝ�กอบรม
และศึกษาดูงาน 
 
4.3.2 ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ'ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� โดยไม�ฝIกใฝ'ฝ'ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ'าย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การส2งเสริมสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝwายบริหาร เป"น
กลไกสําคัญที่ใช.สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝwายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ป@จจุบันองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป"นของตนเอง แต2ถึงแม.จะเป"น
อิสระ ส2วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต2างๆ ขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินให.เป"นไปโดยความ
เรียบร.อยและถูกต.อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร2วมกัน นอกจากจะทําให.องค?การบริหารส2วนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส2วนร2วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร.างความน2าเช่ือถือให.กับองค?กร สามารถนําไปสู2
ความโปร2งใสในองค?กรและลดการทุจริตนายกองค?การบริหารส2วนตําบลตําบลหนองสรวงจึงได.ดําเนินกิจกรรม
ส2งเสริมสมาชิกสภาท.องถ่ินให.มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝwายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาท
ของสมาชิกสภาท.องถ่ินในการเป"นหน2วยตรวจสอบ โดยให.สมาชิกสภาร2วมเป"นคณะกรรมการในการดําเนินงาน
ของเทศบาลเพ่ือให.การปฏิบัติงานโปร2งใสและสามารถตรวจสอบได.อีกทั้งยังเป"นการช2วยลดป@ญหาการทุจริตได. 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝwายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให.เกิดความโปร2งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได. 
  3.3 สมาชิกสภาท.องถ่ินเข.าใจบทบาท หน.าที่ของตนเองมากข้ึน 
4. เป6าหมายสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน ๑๒คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 
  6.1 จัดทําคู2มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข.องเพ่ือให.สมาชิกสภาท.องถ่ินใช.สําหรับการประชุม 
  6.2 แต2งต้ังสมาชิกสภาท.องถ่ินเป"นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต2างๆ เช2น การจัดซื้อจัด
จ.างโครงการต2างๆ การแปรญัตติร2างข.อบัญญัติประจําปb การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท.องถ่ินต้ังกระทู.ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแก 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลลัพธ, 
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  10.1 สมาชิกสภาท.องถ่ินเข.าใจบทบาทหน.าที่ และร2วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝwายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต2างๆ มีความโปร2งใส ตรวจสอบได. 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การส2งเสริมและการพัฒนาความเข.มแข็งขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน เกี่ยวข.องกับหลาย
องค?ประกอบ และหลายฝwายโดยเฉพาะอย2างย่ิงบุคลากรท.องถ่ิน อันได.แก2 ฝwายบริหารและฝwายสภาขององค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ินที่มาจากการเลือกต้ังฝwายข.าราชการองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน บุคลากรเหล2าน้ีมีบทบาท
และต.องทําหน.าที่ของตนอย2างเข.มแข็ง เพ่ือเสริมสร.างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส2วนร2วมโดยให.มี
กระบวนการสอดคล.องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให.มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก.ไข
ป@ญหาภายในตําบลและตอบสนองความต.องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ2วงดุลอํานาจระหว2างฝwายสภากับ
ฝwายบริหาร และที่สําคัญส2งเสริมการมีส2วนร2วมในการเสนอแก.ป@ญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท.องถ่ิน เกี่ยวกับการมีส2วนร2วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได.ดําเนินกิจกรรมการมีส2วนร2วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท.องถ่ินในเรื่องต2างๆ เพ่ือเป"น
การส2งเสริมให.สมาชิกสภาท.องถ่ินมีความเข.มแข็งในการใช.อํานาจหรือปฏิบัติหน.าที่ให.เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือเป"นการส2งเสริมให.สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ
การมีส2วนร2วมในการทํางาน 
  3.2 เพ่ือเป"นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝwายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเป"นการบรรเทาความเดือดร.อนของประชาชน 

4. เป6าหมายสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกจํานวน 35คน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินงานองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 แต2งต้ังสมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นคณะกรรมการร2วมในการปฏิบติังานใน
เรื่องต2างๆ เช2น 
   - แต2งต้ังเป"นคณะกรรมการศูนย?ยุติธรรมชุมชน ร2วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๒
คน 
   - แต2งต้ังเป"นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข.เลือดออก จํานวน ๔คน 
   - แต2งต้ังเป"นคณะกรรมการศูนย?พฒันาเด็กเล็กก2อนวัยเรียน จํานวน 7ศูนย? รวม ๘คน 
  6.2 สมาชิกสภาองค?การบริหารส2วนตําบล ที่ได.รับการแต2งต้ัง เข.าร2วมปฏิบัติหน.าที่นําข.อมูลแจ.งในที่
ประชุมสภาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส2วนที่ประชาชนได.รับ
ความเดือดร.อนและต.องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการงานกิจการสภา สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ผลลัพธ,การพัฒนาองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกเป"นไปอย2างต2อเน่ือง ตอบสนองความต.องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
4.4.1 ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ6าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการเฝ6าระวังการคอร,รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  คอร?รัปชัน หมายถึง การใช.ตําแหน2งหน.าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน?ส2วนตัวหรือ
ผลประโยชน?ของพวกพ.องโดยมิชอบด.วยกฎหมายและศีลธรรม เจ.าหน.าที่ของรัฐมีหน.าที่รักษาผลประโยชน?ของ
ส2วนรวม หากใช.ตําแหน2งหน.าที่ที่ได.รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน?ส2วนตัวหรือพวกพ.อง ก็ถือว2ามีการ
กระทําคอร?รัปชันการปBองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว2าด.วย
หลักเกณฑ? และวิธีการบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล.องกับเกณฑ?คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ2งเน.นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน2วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี เพ่ือให.การบริหาร
ราชการเป"นไปอย2างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให.ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว.วางใจ
ในการบริหารราชการแผ2นดินของรัฐบาล 
 
3. วัตถุประสงค, 
  สนับสนุนให.ภาคประชาชนร2วมกันเฝBาระวังการคอร?รัปชันขององค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร.างความรู.ความเข.าใจเรื่องการคอร?รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป"นคณะกรรมการเฝBาระวังการคอร?รัปชันของ
องค?กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการไม2ใช.งบประมาณ 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการฝwายอํานวยการ สํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู. ความเข.าใจเรื่องการคอร?รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร?
รัปชันได. 
  10.2 มีการมอบหมายให.คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป"นหน2วยเฝBาระวังการคอร?รัปชัน
ในระดับตําบล 
 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการติดป6ายประชาสัมพันธ,กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ป@ญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน2วยงานภาครัฐได.ส2งผลเสียหายกับประเทศชาติอย2างมาก จําเป"นที่ทุก
ภาคส2วนในสังคมจะต.องตระหนักและร2วมกันแก.ไขจัดการป@ญหา โดยการเข.าไปมีส2วนร2วมเป"นเครือข2ายในการ
ขับเคลื่อนต2างๆ ให.เกิดการเฝBาระวัง ปBองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ.นให.ทุกภาคส2วนในจังหวัดได.
ตระหนักถึงป@ญหาการทุจริตคอร?รัปชันและมีส2วนร2วมในการปBองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค, 
  3.1 เพ่ือให.ประชาชนมีส2วนร2วมในการปBองกันการทุจริต 
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  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ?ในการแก.ไขป@ญหาการทุจริต 
4. เป6าหมาย/ผลผลิตประชาชนในองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทําปBายประชาสัมพันธ? 
  6.2 ป�ดประกาศประชาสัมพันธ? ณ บริเวณองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  6.3 จัดเจ.าหน.าที่รับผิดชอบรับแจ.งเหตุทางโทรศัพท? 
  6.4 บันทึกเรื่องร.องเรียน ร.องทุกข? 
  6.5 เสนอผู.บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก.ไขเรื่องที่ได.รับการร.องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  10.1 จํานวนเรื่องร.องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 นําเรื่องที่ได.รับการร.องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก.ไข 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส2วนเพ่ือต2อต.านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการการส�งเสริมและพัฒนาเครือข�ายด�านการป6องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. 2539แก.ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให.เทศบาล
มีภารกิจหน.าที่ที่ต.องเป"นไปเพ่ือประโยชน?สุขของประชาชน โดยใช.วิธีบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี และให.คํานึงถึง
การมีส2วนร2วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท.องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ.าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข.อมูลข2าวสาร ทั้งน้ี ให.เป"นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข.อบังคับว2าด.วยการน้ัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว2าด.วยหลักเกณฑ?การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปBองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ2งเน.นในการสร.างจิตสํานึก ค2านิยม 
การบูรณาการ การสร.างความเข.มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ.าหน.าที่ของรัฐในการปBองกันและปราบปราม
การทุจริตป@ญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร?รัปชันสามารถเกิดข้ึนได.ในทุกวงการ ไม2ว2าจะเป"นวงการระดับท.องถ่ิน
จนถึงระดับชาติซึ่งองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกมีภารกิจหน.าที่ในการบริหารราชการท.องถ่ินให.มี
ความก.าวหน.าเจริญรุ2งเรือง โดยการมีส2วนร2วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร2วมกันพัฒนาท.องถ่ินให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท.องถ่ิน ดังน้ัน การที่องค?กร
ปกครองส2วนท.องถ่ินจะพัฒนาให.เจริญก.าวหน.าได.น้ัน จําเป"นจะต.องมีองค?ประกอบหลายๆด.าน ในการร2วมกัน
พัฒนาท.องถ่ิน ในการน้ี การมีเครือข2ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร2วมมือกันพัฒนาท.องถ่ิน จึงเป"นสิ่งจําเป"น
โดยเฉพาะเครือข2ายด.านการปBองกันการทุจริตคอร?รัปชัน ซึ่งเป"นการเป�ดโอกาสให.ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได.มีส2วนร2วมในการเป"นเครือข2ายร2วมกับองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกในการร2วมคิด 
ร2วมพิจารณา ร2วมตัดสินใจ ร2วมทํา ร2วมรับผิดชอบ และร2วมตรวจสอบเพ่ือปBองกันการทุจริตคอร?รัปชันในท.องถ่ิน
องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกพิจารณาแล.วเห็นว2า การมีเครือข2ายดังกล2าวเป"นสิ่งจําเป"น จึงได.จัดทํามาตรการ
ส2งเสริมและพัฒนาเครือข2ายด.านการปBองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือส2งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข2าย
ด.านการปBองกันการทุจริตให.มีความเข.มแข็ง 



๑๐๖ 

 

3. วัตถุประสงค, 
  1. เพ่ือสร.างแกนนํา แนวร2วมและเครือข2ายในการรักษาผลประโยชน?ของท.องถ่ิน 
  2. เพ่ือพัฒนาองค?ความรู.ให.กับทุกภาคส2วน ให.เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับป@ญหาการทุจริต 
  3. เพ่ือให.เกิดความร2วมมือร2วมใจในการปBองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
4. เป6าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกเข.ามามีส2วนร2วมในการเป"นเครือข2ายด.านการปBองกันการทุจริตร2วมกับองค?การบริหารส2วนตําบล
เมืองแก 
5. สถานท่ีดําเนินการในเขตพ้ืนที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
6. วิธีดําเนินงาน 
  1. แต2งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร2วมเป"นเครือข2ายด.าน
การปBองกันการทุจริตองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
  2. จัดทําฐานข.อมูลบุคคล องค?กร ส2วนราชการ และองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินทุกแห2งบริเวณ
ใกล.เคียง โดยการลงทะเบียนการเข.าร2วมเป"นเครือข2าย 
  3. เป�ดโอกาสให.เครือข2ายที่ได.รับการแต2งต้ังมีส2วนร2วมในการบริหารราชการขององค?การบริหารส2วน
ตําบลเมืองแกในการร2วมคิด ร2วมพิจารณา ร2วมตัดสินใจ ร2วมทํา และร2วมรับผิดชอบ ร2วมตรวจสอบเพ่ือปBองกัน
การทุจริต 
  4. ส2งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให.กับเครือข2ายในการร2วมตรวจสอบเพ่ือปBองกันการ
ทุจริต 
  5. ทําบันทึกข.อตกลง (MOU) ร2วมกันระหว2างองค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแกกับบุคคล องค?กร 
ส2วนราชการ และองค?กรปกครองส2วนท.องถ่ินที่เข.าร2วมเป"นเครือข2าย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปb (ปbงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน ๕,๐๐๐บาท 
9. ผู�รับผิดชอบโครงการสํานักปลัด องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ, 
  1. ทําให.เกิดแกนนํา แนวร2วมและเครือข2ายในการรักษาผลประโยชน?ของท.องถ่ิน 
  2. ทําให.ทุกภาคส2วนมีความรู. ก2อให.เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับป@ญหาการทุจริต 
  3. ทําให.เกิดความร2วมมือร2วมใจในการปBองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค?การบริหารส2วนตําบลเมืองแก 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

บญัชีแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทุจริต  
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ
๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
๓ .โครงการสมุดความ ดีพนักงานจ�าง ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๔ .โครงการส�งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ป+องกันการทุจริต

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๕.โครงการฝ0กอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก� ผู�บริหาร 
สมาชิกสภา และ พนักงานขององค4กรปกครอง ส�วนท�องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๖. มาตรการ “ส�งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค4กรปกครอง ส�วนท�องถิ่น

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๗.มาตรการ “เสริมสร�างองค4ความรู�ด�าน การต�อต�านการ
ทุจริต”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

 ๘.โครงการเสริมสร�าง ความซื่อสัตย4 สุจริต และ ปลูกฝ@ง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต�อต�านการทุจริต

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

 ๙.กิจกรรมให�ความรู� เรื่อง ผลประโยชน4ทับซ�อน ให�กับ
บุคลากรขององค4กร ปกครองส�วนท�องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๐.มาตรการ “จัดทํา คู�มือการป+องกันผลประโยชน4 ทับ
ซ�อน”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

มิติที่ ๑ การสร�าง สังคมที่ไม�ทนต�อ การทุจริต 

แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริต 3 ป' (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย/

1.๑ การสร�างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก�บุคลากร
ทั้งข�าราชการการเมืองฝGาย
บริหารข�าราชการการเมือง
ฝGายสภาท�องถิ่น และฝGาย
ประจําขององค4กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น

ป'งบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

มิติที่ ๑ การสร�าง สังคมที่ไม�ทนต�อ การทุจริต 

แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริต 3 ป' (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย/

ป'งบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

 ๑๑. มาตรการ “ปลูกฝ@ง องค4ความรู�ให�มีความเข�าใจ 
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

1) ปลูกต�นไม�เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียว ลดภาวะโลกร�อน ใน
เขต พื้นที่ขององค4กรปกครองส�วน ท�องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

2) โครงการส�งเสริม อนุรักษ4 ฟXYนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล�อม แหล�งท�องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน4 ในชุมชน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

 3) โครงการปลูกผักริมรั้ว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

4) โครงการสร�างอาชีพ สร�าง รายได� ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ พอเพียง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

1) โครงการคุณธรรมสาน สายใยครอบครัว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
2) โครงการพาน�องท�องธรรมะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
3) โครงการเข�าค�ายพุทธบุตร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
4) การประกวดคําขวัญต�อต�าน การทุจริต ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
5) โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทาง สังคมให�เด็กและเยาวชน 
องค4กรปกครองส�วนท�องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม�โกง”)

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

1.2 การสร�างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก�ประชาชน
ทุกภาคส�วนในท�องถิ่น

1.3 การสร�างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก�เด็กและ
เยาวชน 



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

มิติที่ ๑ การสร�าง สังคมที่ไม�ทนต�อ การทุจริต 

แผนปฏิบัติการป%องกันการทุจริต 3 ป' (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค/การบริหารส�วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย/

ป'งบประมาณ
หมายเหตุโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการภารกิจตามมิติ

 6) โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทาง สังคมให�เด็กและเยาวชน
ตําบลเมืองแก (กิจกรรม “ส�งเสริมการเรียนรู�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต�อต�านการ
ทุจริตของผู�บริหาร

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต�อต�านการทุจริตของ
ผู�บริหารองค$กรปกครองส�วนท�องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑.มาตรการการสร�าง ความโปร�งใสในการบริหารงาน 
บุคคล ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๒.มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองค$กร 
ปกครองส�วนท�องถิ่น ปลัด องค$กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
และหัวหน�าส�วนราชการ

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๓.กิจกรรม “สร�าง ความโปร�งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน” ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๔.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป9 ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๕.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ
๖.กิจกรรม “สร�าง ความโปร�งใสในการใช�จ�ายเงิน 
งบประมาณ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ป�องกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

2.2 มาตรการสร�างความ
โปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ป�องกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

๗.โครงการเผยแพร� ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซื้อ – จัดจ�าง

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๘.กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการ บริการ
ประชาชนเพื่อให�เกิด ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๙.โครงการจ�างสํารวจ ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๑๐.กิจกรรมการใช�บัตร คิวในการติดต�อราชการ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ
๑๑.มาตรการ “ยกระดับ คุณภาพการบริการประชาชน” ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ
๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ
๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๓.มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๔.มาตรการมอบ อํานาจของนายกองค$กร ปกครองส�วน
ท�องถิ่น

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

2.3 มาตรการการใช�
ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าที่
ให�เปHนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองที่ดี

2.2 มาตรการสร�างความ
โปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ป�องกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

๕. มอบอํานาจเจ�า พนักงานท�องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๖. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
 ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส�วนราชการ

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๑.โครงการพ�อ – แม� ดีเด�น ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐
๒.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก�สตรี ดีเด�น ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๓. ยกย�องเชิดชูเกียรติ หน�วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนให�เปHนที่ประจักษ$

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๔.กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก� 
คณะกรรมการชุมชน

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๕. กิจกรรมยกย�องและ เชิดชูเกียรติแก�บุคคล หน�วยงาน 
องค$กรดีเด�น ผู�ทําคุณประโยชน$ หรือเข�าร�วมในกิจกรรม
ของ องค$กรปกครองส�วนท�องถิ่น

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๖. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๗.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู�ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๑. มาตรการ “จัดทํา ข�อตกลงการปฏิบัติราชการ” ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได�ทราบหรือ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก�
หน�วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให�เปHนที่ประจักษ$



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๒  การบริหาร ราชการเพื่อ ป�องกันการ ทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

๒.กิจกรรม “การจัดทํา ข�อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องค$การบริหารส�วนตําบลเมืองแก”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๓. กิจกรรม ให�ความ ร�วมมือกับหน�วยตรวจสอบที่ได� 
ดําเนินการตามอํานาจหน�าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การ ปฏิบัติราชการขององค$การบริหารส�วนตําบล
เมืองแก

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๔. มาตรการ “ให�ความ ร�วมมือกับหน�วยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค$กรอิสระ”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๕. มาตรการ “แต�งตั้ง ผู�รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร�องเรียน”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๖. มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร�องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือประชาชนกล�าวหาเจ�าหน�าที่ ของ
เทศบาลตําบลหนองสรวง ว�าทุจริตและปฏิบัติ ราชการ
ตามอํานาจหน�าที่โดยมิ ชอบ”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

ในกรณีได�ทราบหรือ
รับแจ�งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย�ข�อมูลข�าวสาร ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลเมืองแกให�มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๒.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย�ข�อมูล ข�าวสาร
ขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๓.กิจกรรม “อบรมให� ความรู�ตาม พ.ร.บ. ข�อมูล ข�าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๔.มาตรการ “เผยแพร� ข�อมูลข�าวสารที่สําคัญและ 
หลากหลาย”

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๕.กิจกรรม “การ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�าน การเงิน 
ก.ารคลัง พัสดุ และ ทรัพย�สินของเทศบาล และการ รับ
เรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับ การเงินการคลัง”

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๖.มาตรการ “จัดให�มี ช�องทางที่ประชาชนเข�าถึง ข�อมูล
ข�าวสารขององค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก” ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๗.โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ�กิจกรรมขององค�การ
บริหารส�วนตําบลเมืองแก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑.โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐
๒.การดําเนินงานศูนย� รับเรื่องราวร�องทุกข�องค�การ
บริหารส�วนตําบลเมืองแก

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

3.1 จัดให�มีและเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารในช�องทางที่
เปDนการอํานวยความสะดวก
แก�ประชาชนได�มีส�วนร�วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน�าที่ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นได�ทุก
ขั้นตอน

3.2 การรับฟGงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร�องเรียน/ร�องทุกข�ของ
ประชาชน

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๓  การส+งเสริม บทบาทและการ มีส+วนร+วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๓  การส+งเสริม บทบาทและการ มีส+วนร+วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

๓.มาตรการกําหนด ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง ร�องเรียน ๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๔.โครงการองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแกเคลื่อนที่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๕.มาตรการแก�ไขเหตุเดือดร�อนรําคาญ ด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๖.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข�อเท็จจริง ให�ผู�
ร�องเรียน/ร�องทุกข�รับทราบ

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๑.มาตรการแต�งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทํา
แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๒.ประชุมประชาคม หมู�บ�านและประชาคมตําบล ประจําปK
๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๓.การส�งเสริมและ สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๔.มาตรการแต�งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข�าร�วมเปDน 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

๕.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ

ประชาชน

3.3 การส�งเสริมให�
ประชาชน
มีส�วนร�วมบริหาร
กิจการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๓  การส+งเสริม บทบาทและการ มีส+วนร+วมของ ภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

๖.มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ประเมินผล
การปฏิบัติตาม หลักเกณฑ�และวิธีการบริหาร กิจการ
บ�านเมืองที่ดีของ องค�การบริหารส�วนตําบลเมืองแก

๐ ๐ ๐ ไม�ใช�งบประมาณ



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

๑.โครงการจัดทํา แผนการตรวจสอบภายในประจําป�
งบประมาณ

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๒.โครงการจัดทํา รายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ
๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๔.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน
องค+การบริหารส!วนตําบลเมืองแก

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๑.มาตรการส!งเสริมให# ประชาชนมีส!วนร!วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ
แต!งตั้ง การโอน ย#าย

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๒.กิจกรรมการ รายงานผลการใช#จ!ายเงินให# ประชาชนได#
รับทราบ

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๓.กิจกรรมการมีส!วน ร!วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ!าย และการใช#ประโยชน+ทรัพย+สิน
 ขององค+การบริหารส!วนตําบลเมืองแก

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๔.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ#าง จาก
ตัวแทนชุมชน

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๕.โครงการอบรม กรรมการตรวจรับการจ#าง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ!นดิน
กําหนด 

4.2 การสนับสนุนให#
ภาคประชาชนมีส!วน
ร!วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช!องทางที่สามารถ
ดําเนินการได# 

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๔  การ เสริมสร7างและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องค(กรปกครอง ส+วนท7องถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ



๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริต 3 ป� (พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)
ของ องค(การบริหารส+วนตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย(

มิติที่ ๔  การ เสริมสร7างและ ปรับปรุงกลไกใน การตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องค(กรปกครอง ส+วนท7องถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป�งบประมาณ

หมายเหตุ

๑.โครงการอบรมให# ความรู#ด#านระเบียบ กฎหมาย 
ท#องถิ่น ผู#บริหาร และสมาชิก สภาท#องถิ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒.กิจกรรมการ ส!งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภา
ท#องถิ่น

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๓.กิจกรรมส!งเสริม สมาชิกสภาท#องถิ่นให#มี บทบาทใน
การตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ@ายบริหาร

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๔.กิจกรรมการมีส!วน ร!วมในการปฏิบัติงานของ สมาชิก
สภาองค+การบริหารส!วนตําบลเมืองแก

๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ

๑.มาตรการเฝAาระวัง การคอร+รัปชันโดยภาค ประชาชน ๐ ๐ ๐ ไม!ใช#งบประมาณ
๒.กิจกรรมการติดปAาย ประชาสัมพันธ+กรณีพบเห็นการ 
ทุจริต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๓.มาตรการการ ส!งเสริมและพัฒนาเครือข!าย ด#านการ
ปAองกันการทุจริต ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

4.3 การส!งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท#องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมี
ส!วนร!วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส!วนเพื่อต!อต#านการ
ทุจริต



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบฟอร�มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดทําแผนปฏิบตักิารป+องกันการทุจรติสําหรบัองค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน 
 

ส0วนท่ี ๑ ข2อมูลท่ัวไป 
๑. ชื่อองค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค�การบริหารส�วนจังหวัด                      
            เทศบาล                   
     �  องค�การบริหารส�วนตําบล  เมืองแก   ขนาด กลาง    

๒. สถานท่ีต้ังสํานักงาน/ท่ีทําการองค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน 
เลขที ่ 81   หมู�ที่   17  ถนน -  ตําบล เมืองแก  อําเภอ สตึก   
จังหวัด บุรรีัมย�  รหสัไปรษณีย�  31150 โทรศัพท� 044666642 โทรสาร 044666642  
เว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท7องถ่ิน  www.muangkae.go.th      

๓. จํานวนประชากรในเขตองค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน  ๑๑,๒๐๔ คน  ๓,๐๗๑ ครัวเรือน 

๔. พ้ืนท่ีรวมขององค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน  73 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม  19   หมู�บ7าน/ชุมชน) 

๕. รายได2ขององค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน  ในปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได7ไม�รวมเงินอุดหนุน   23,166,569    บาท 
 -รายได7จากเงินอุดหนุน  41,701,911    บาท 

๖. รายจ0ายขององค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน ในปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 50,516,029.48บาท 

๗. พนักงานท2องถ่ิน/ลูกจ2าง ในองค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน ท้ังหมดจํานวน     77  คน 

๘. สมาชิกสภาองค�กรปกครองส0วนท2องถ่ิน ท้ังหมดจํานวน        35  คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง  

 

มิติท่ี 1 (45 คะแนน) มิติท่ี 2 (70 คะแนน) มิติท่ี 3 (40 คะแนน) มิติท่ี 4 (45 คะแนน) รวม 
 

42 
 

60 
 

39 
 

42 
 

183 
รายละเอียดปรากฏตามส�วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข7อมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริต 

 
 

10. ชื่อผู2ประสานงาน นางวิจิตราภรณ�  คําบุดดา        
 ตําแหน0ง หัวหน7าสํานักปลัด อบต.         
 สถานท่ีติดต0อ  81  หมู�ที่  17  ตําบลเมืองแก  อําเภอสตึก  จังหวัดบุรรีัมย�   

             
 โทรศัพท�   -   โทรสาร  -     
 โทรศัพท�มือถือ  0966217668   E-mail  -     

 
 

ผลการประเมิน 
 

  

 
สําหรับสํานักงาน ป.ป.ช. 

สําหรับ อปท.    สําหรับ ป.ป.ช. 
 

 
 

200 
(คะแนนเต็ม) 

 

  

 

  ๑๘๓  



ส0วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข2อมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการป+องกันการทุจริต 
โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององค�กรปกครองส�วนท7องถิ่น  

และทําเครื่องหมาย � ในช�อง � ที่เห็นว�ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 
มีวัตถุประสงค�และเปSาหมายการดําเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสําคัญตามหัวข7อน้ันๆ 

พร7อมทั้งทําเครื่องหมาย � ในช�อง � ประเมินตนเองว�ามีระดับคะแนนเท�าไร และครอบคลุมสาระสําคัญก่ีข7อ 
 

มิติที่ 1 การสร2างสังคมที่ไม0ทนต0อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 

1.1 การสร2างจิตสํานึกและความตระหนักแก0บคุลากรทั้งข2าราชการการเมืองฝ\ายบริหาร ข2าราชการการเมืองฝ\ายสภาท2องถิ่น  
     และฝ\ายประจําขององค�กรปกครองส0วนท2องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

1.1.1 สร2างจิตสาํนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบตัิราชการตามอํานาจหน2าที่ให2บังเกดิประโยชน�
สุขแก0ประชาชนในท2องถิน่  
ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี 
    
    
    
    
    
    
           

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน7าที่อย�างไม�ขาดตกบกพร�อง 
ตรงไปตรงมา 
� 2) มีความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
� 3) ปฏิบัติงานโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร�งใสและ
ตรวจสอบได7  
� 4) ปฏิบัติงานตามภาระหน7าที่ และสร7างความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน7าที่ด7วยความซ่ือสัตย�สุจริตให7แก�บุคลากรในองค�กร 
� 5) ส�งเสริมคุณธรรม และความซ่ือสัตย�สุจริตในการทํางานให7แก�
เจ7าหน7าที่  
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (5 ข7อ)  
� 4 คะแนน (4 ข7อ) 
� 3 คะแนน (3 ข7อ) 
� 2 คะแนน (2 ข7อ) 
� 1 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�ครอบคลุม
สาระสําคัญข7อใดเลย) 

1.1.2 สร2างจิตสาํนึกและความตระหนักในการ
ประพฤตติามประมวลจริยธรรม 
ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี 
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) กําหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร�แก�สาธารณชน  
� 2) ปฏิบัติหน7 าที่ โ ดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ)  
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�ครอบคลุม
สาระสําคัญข7อใดเลย) 
 

1.1.3 สร2างจิตสาํนึกและความตระหนักทีจ่ะไม0
กระทําการอันเป_นการขัดกันแห�งผลประโยชน�หรือ
การมีผลประโยชน�ทบัซ&อน 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี 
    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีการวิเคราะห�ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน�ทับซ7อนของตําแหน�งต�างๆ 
� 2) มีการให7ความรู7ความเข7าใจเก่ียวกับการปSองกันผลประโยชน�ทับ
ซ7อน  
� 3) เป]ดโอกาสให7บุคลากรในองค�กรมีส�วนร�วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการปSองกันการมีผลประโยชน�ทับ
ซ7อน  
� 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือ
ปSองกันผลประโยชน�ทับซ7อน 
� 5) มีการจัดทําคู�มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปSองกันผลประโยชน�
ทับซ7อน  
� 6) มีการรายงานผล และข7อเสนอแนะในการปSองกันผลประโยชน�ทับ
ซ7อนต�อสาธารณชน 
� 7) มีการใช7แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป_นเคร่ืองมือในการ
เสริมสร7างองค�ความรู7เพ่ือปSองกันผลประโยชน�ทับซ7อนในองค�กร โดย
ส�งเสริมให7บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข7าใจในแอปพลิเคชัน เพ่ือให7เกิด
ความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบของกฎหมาย   

ประเมินระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (7 ข7อ)  
� 4 คะแนน (5 - 6 
ข7อ) 
� 3 คะแนน (3 - 4 
ข7อ) 
� 2 คะแนน (2 ข7อ) 
� 1 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%ครอบคลุม
สาระสําคัญข�อใดเลย) 
 

 

 

 



1.2 การสร2างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท&องถิน่ (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

1.2.1 สร2างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต&าน
การทุจริต 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� เสริมสร7างค�านิยมต�อต7านการทุจริตให7แก�ภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

1.2.2 สร2างจิตสาํนึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน�สาธารณะ 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี 
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�
ส�วนรวมให7แก�ประชาชน 
� 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะให7ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน�
และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ)  
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 
 

1.2.3 สร2างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏบิัติ
ตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี 
    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� ส�งเสริมให7ประชาชนใช7หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3 การสร&างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

1.3.1 สร2างจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซื่อสตัย�สุจริต 
ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) ส�งเสริมให7มีการนําหลักสูตรลูกเสือช�อสะอาดไปใช7ในสถานศึกษา
สังกัดขององค�กรปกครองส�วนท7องถิ่น หรือที่องค�กรปกครองส�วนท7องถิ่นให7
การอุดหนุน 
� 2) นําหลักสูตรที่เก่ียวกับการสร7างจิตสํานึกความซ่ือสัตย� หรือหลักสูตรโต
ไปไม�โกงมาปรับใช7ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค�กร
ปกครองส�วนท7องถิ่น หรือที่องค�กรปกครองส�วนท7องถิ่นให7การอุดหนุน 
� 3) ค�ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค�เพ่ือสร7าง
จิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย�สุจริต  
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2-3 
ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 
ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุม
สาระสําคัญข�อใดเลย) 

1.3.2 สร2างจิตสาํนึกและความตระหนักในการ
ต�อต&านการทุจริต 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี 
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) ส�งเสริมให7มีการนําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร7าง
ความตระหนักรู7และมีส�วนร�วมในการปSองกันการทุจริตสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา และสาระการเรียนรู7 เร่ือง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ปSองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต กลุ�มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ�มวิชา
สังคมศาสตร� (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช7ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค�กรปกครองส�วนท7องถิ่น หรือที่องค�กรปกครองส�วน
ท7องถิ่นให7การอุดหนุน 

� 2) โครงการอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค�สร7างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การต�อต7านการทุจริต 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (1- 2 
ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุม
สาระสําคัญข7อใดเลย) 
 

1.3.3 สร&างจิตสาํนึกและความตระหนักให&มีจติ
สาธารณะ 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี 
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� สร7างจิตสํานึกและความตระหนักให7มีจิตสาธารณะด7วยวธิีอ่ืนใดตามที่
องค�กรปกครองส�วนท7องถิ่นกําหนดขึ้น 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

 
 
 

รวมคะแนน มิติที่ 1  
 
 
 
 
 
 



มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป+องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต0อต2านการทุจริตของผู2บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต0อต2าน
การทุจริตของผู2บริหาร 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) ผู7บริหารมีการแสดงเจตจํานงว�าจะบริหารงานด7วยความ
ซ่ือสัตย�ต�อเจ7าหน7าที่ในหน�วยงานและเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
� 2) ผู7บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน�วยงานให7มีคุณธรรมและความ
โปร�งใส 
� 3) ผู7บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริต 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (3 ข7อ) 
� 3 คะแนน (2 ข7อ) 
� 1 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

 

2.2 มาตรการสร2างความโปร0งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

2.2.1 สร&างความโปร�งใสในการบริหารงานบคุคล
ให&เป0นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต�งตั้ง โยกย&าย โอน เลื่อนตาํแหน�ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) ผู7บริหารกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ  
� 2) มีการรวมกลุ�มหรือมีกลไกของเจ7าหน7าที่ในหน�วยงานให7สามารถ
นําเสนอความเห็นต�อผู7บริหารเพ่ือให7เกิดการบริหารงานที่โปร�งใส 
� 3) มีมาตรการ/แนวทางปSองกันการได7รับการร7องขอ/ส่ังการด7วย
วาจาของผู7บังคับบัญชาให7ทํางานส�วนตัวที่มิใช�งานราชการ  
� 4) กําหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให7บุคลากรเสนอความเห็นเป_น
ลายลักษณ�อักษร เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู7บังคับบัญชาในกรณีที่
ได7รับคําส่ัง/นโยบายที่ไม�เป_นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม�เป_นธรรม 
� 5) กําหนดแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การ
เล่ือนตําแหน�ง และการมอบหมายงาน อย�างเป_นธรรม 

ระดับคะแนน 
� 10 คะแนน (5 ข7อ) 
� 8 คะแนน (4 ข7อ) 
� 6 คะแนน (3 ข7อ) 
� 4 คะแนน (2 ข7อ) 
� 2 คะแนน (1ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

2.2.2 สร2างความโปร0งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัหาพัสดุ การใช&ประโยชน�ใน
ทรัพย�สินของทางราชการ โดยยึดถอืและปฏิบตัิให&
เป0นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ�ที่
เกี่ยวข&องอย�างเคร�งครัด 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีมาตรการปSองกันการใช7จ�ายงบประมาณที่ ไม�สมควร ผิด
วัตถุประสงค� ไม�มีประสิทธิภาพ 
� 2) มีมาตรการปSองกันในการเอ้ือประโยชน�ธุรกิจของตน/พวกพ7อง 
� 3) การวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ7าง และนําผลการวิ เคราะห�
นําเสนอผู7บริหารเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือในป̀งบประมาณถัดไป 
� 4) การเป]ดเผยข7อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ7างรายโครงการให7สาธารณชน
ทราบผ�านเว็บไซต�หรือส่ือช�องทางอ่ืนๆ 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (4 ข7อ) 
� 4 คะแนน (3 ข7อ) 
� 3 คะแนน (2 ข7อ) 
� 2 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

2.2.3 สร2างความโปร0งใสในการให2บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให2เกิดความพึง
พอใจแก0ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม0
เลือกปฏบิัต ิ
ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) จัดทําแนวทาง หรือคู�มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน�วยงาน และเผยแพร�ต�อสาธารณชน 
� 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน�วยงานต�อสาธารณชน 
� 3) ให7บริการโดยไม�เลือกปฏิบัติอย�างยุติธรรมเสมอภาค 
� 4) นําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให7 โปร�งใส มีประสิทธิภาพ 
� 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค�าบริการ อย�างชัดเจน 
� 6) มีการประเมินความพึงพอใจต�อคุณภาพการให7บริการ และนํามา
ปรับปรุงในการให7บริการ 
 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (5-6 ข7อ) 
� 4 คะแนน (4 ข7อ) 
� 3 คะแนน (3 ข7อ) 
� 2 คะแนน (2 ข7อ) 
� 1 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 



2.3 มาตรการการใช2ดุลยพินิจและใช2อํานาจหน2าที่ให2เป_นไปตามหลักการบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดี (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

2.3.1 มีการจดัทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การดําเนินการเกี่ยวกบัการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข&องในแต�ละขั้นตอน เป9ดเผย 
ณ ที่ทําการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
องค�กรปกครองส�วนท&องถิ่น 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) การเป]ดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให7บริการอย�าง
ชัดเจน 
� 2) การให7ข7อมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการให7บริการ 
� 3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช�ให�บริการ 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (3 ข7อ) 
� 4 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

2.3.2 มกีารกระจายอํานาจการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
การสั่ง อนุญาต อนุมตัิ ปฏบิัติราชการแทน หรือ
การดําเนินการอื่นใดของผู&มีอํานาจในองค�กร
ปกครองส�วนท&องถิน่ 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� ให�ข�อมูลหน�าที่ความรับผิดชอบและผู�รับผิดชอบอย%างชัดเจน 
 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก0หน0วยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให2เป_นที่ประจักษ� (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บคุคลที่มี
ความซื่อสตัย� สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� โครงการ/กิจกรรมยกย�องบุคคลที่มีความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรม 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บคุคลที่ให&
ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท&องถิน่ 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� โครงการ/กิจกรรมยกย�องหน�วยงาน/บุคคลที่ให7ความช�วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย�องเชิดชูเกียรตบิคุคลทีด่ํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� โครงการ/กิจกรรมยกย�องบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได2ทราบ หรือรับแจ2ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

2.5.1 ข&อตกลงหรือวิธีการอืน่ใดระหว�างบุคลากรใน
องค�กรให&ปฏบิตัิหน&าที่ราชการด&วยความซื่อสัตย� 
สุจริต มคีุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ&านเมอืง 
ที่ด ี

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มิให7มีการเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือร7อง
ขอให7ผู7ใช7บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร7องขอส่ิงอํานวยความ
สะดวกหรือประโยชน�อ่ืนใด เพ่ือแลกเปล่ียนกับการให7บริการตาม
อํานาจหน7าที่ 
� 2) มิให7เจ7าหน7าที่ที่ให7บริการเอ้ือประโยชน�หรือเลือกปฏิบัติต�อ
ผู7ใช7บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพันธ�ส�วนตัว  
� 3) มิให7เจ7าหน7าที่ปฏิบัติหน7าที่อย�างไม�เป_นธรรมหรือมีการให7
ความช�วยเหลือเป_นพิเศษแก�บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน�ตอบแทน
สําหรับตนเองและพวกพ7องหรือบุคคลอ่ืน 

ระดับคะแนน 
� 10 คะแนน (3 ข7อ) 
� 8 คะแนน (2 ข7อ) 
� 6 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�ครอบคลุม
สาระสําคัญข�อใดเลย) 

2.5.2 มีการให&ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ 
จังหวดั อําเภอทีไ่ด&ดาํเนินการตามอํานาจหน&าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏบิตัิราชการของ
องค�กรปกครองส�วนท&องถิ่น 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีแผนปฏิบัติการปSองกันและปราบปรามการทุจริต 
� 2) มีผู7รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน�วย
กํากับ ดูแล 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�ครอบคลุม
สาระสําคัญข�อใดเลย) 

2.5.3 ดาํเนินการให&มีเจ&าหน&าที่ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการให&เป0นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร&องเรียนกล�าวหาบคุลากรในองค�กรปกครองส�วน
ท&องถิ่นทีป่ฏบิัติราชการตามอํานาจหน&าทีโ่ดยมิชอบ 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู7กระทําผิดการ
ทุจริต 
� 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู7กระทําผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
� 3) มีการตดิตาม ตรวจสอบผู7กระทําผิดการทุจริตอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (3 ข7อ) 
� 4 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%ครอบคลุม
สาระสําคัญข�อใดเลย) 

 
 

รวมคะแนน มิติที่ 2   
 
 
 



 

มิติที่ 3 การส0งเสริมบทบาทและการมีส0วนร0วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 
 

3.1 จัดให2มีและเผยแพร0ข2อมูลข0าวสารในช0องทางที่เป_นการอํานวยความสะดวกแก0ประชาชนได2มีส0วนร0วมตรวจสอบ 
      การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน2าที่ขององค�กรปกครองส0วนท2องถิ่นได2ทุกข้ันตอน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

3.1.1 การจดัให&มีศนูย�ข&อมูลข�าวสารตาม
กฎหมายว�าด&วยข&อมูลข�าวสารของทางราชการ  
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) ให7ข7อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ7วน ถูกต7องและไม�บิดเบือน
ข7อเท็จจริง  
� 2) มีหน�วยประชาสัมพันธ� ณ ที่ทําการของหน�วยงาน  
� 3) มีส่ือประชาสัมพันธ�เผยแพร�บทบาทอํานาจหน7าที่  
� 4) มีการแสดงข7อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย�างชัดเจน 
ถูกต7อง ครบถ7วน สมบูรณ� และเป_นปbจจุบันทางเว็บไซต�ของหน�วยงานและส่ือ
อ่ืนๆ  
� 5) มีระบบการให7ข7อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ�านหมายเลข
โทรศัพท�เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมี
เจ7าหน7าที่ของหน�วยงานให7บริการข7อมูลตลอดเวลาการทําการของหน�วยงาน 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (5 ข7อ) 
� 4 คะแนน (4 ข7อ) 
� 3 คะแนน (3 ข7อ) 
� 2 คะแนน (2 ข7อ) 
� 1 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข7อใดเลย) 

3.1.2 มีการเผยแพร�ข&อมูลข�าวสารเกี่ยวกบัการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงาน
ผลการปฏบิตัิงาน เป0นไปตามหลกัเกณฑ� วิธกีารที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข&อบังคับ ทีก่ําหนดให&
องค�กรปกครองส�วนท&องถิ่นต&องเผยแพร�ให&
ประชาชนทราบและตรวจสอบได& 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) การประกาศ เผยแพร%แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ�าง 
� 2) การเป7ดเผยข�อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ�างให�สาธารณชนทราบ    
 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

3.1.3 มีการป9ดประกาศ เผยแพร�ข&อมูลข�าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการที่เป0นประโยชน�กบัการ
มีส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� การเผยแพร%ข�อมูลการให�บริการต%างๆ กฎเกณฑ< ข�อกฎหมาย ข�อบังคับ 
และสถานที่ให�บริการอย%างชัดเจน 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
� 0 คะแนน 
(ไม�มีโครงการ) 

 
 
 
 



 
 

3.2 การรับฟeงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร2องเรียน/ร2องทุกข�ของประชาชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟeงความคดิเห็นของ
ประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน2าที่
ขององค�กรปกครองส0วนท2องถิน่ โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการที่จะมผีลกระทบต0อความเป_นอยู0 และ
สุขอนามัยของประชาชนในท2องถิ่น  
ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) จัดประชาคม 
� 2) สนับสนุนเครือข�ายภาคประชาสังคม 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

3.2.2 มชี�องทางให&ประชาชนในท&องถิน่สามารถ
ร&องเรียน/ร&องทุกข�ได&โดยสะดวก 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีการจัดตั้งศูนย�และเจ7าหน7าที่รับผิดชอบรับเร่ืองร7องเรียน/
ร7องทุกข�/ร7องเรียนการทุจริต หรือมีการกําหนดช�องทางการ
ร7องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองร7องเรียนที่สามารถ
ทําได7ง�ายสะดวกและเหมาะสม 
� 2) มีการประกาศเผยแพร�/กระบวนการเร่ืองขั้นตอนร7องเรียน 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ&งเป0นลายลักษณ�อักษรให&
ประชาชนผู&ร&องเรียน/ร&องทุกข� ได&ทราบถึงการได&รับ
เร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกบั
เร่ืองร&องเรียน/ร&องทุกข� 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีการแก7ไขข7อร7องเรียนอย�างเหมาะสมภายใน 15 วัน หาก
ไม�สามารถดําเนินการได7ทันภายใน 15 วัน ต7องช้ีแจงให7ผู7ร7องเรียน
ทราบ 
� 2) มีช�องทางการติดตามเร่ืองร7องเรียนให7ผู7ร7องเรียนติดตาม
ผลได7ด7วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก7าวหน7าเร่ืองร7องเรียนให7ผู7ร7องเรียนทราบ  
� 3) มีการแจ7งผลเร่ืองร7องเรียนหรือแจ7งผลการดําเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร7องเรียนให7ผู7ร7องเรียนทราบอย�างเหมาะสม  
� 4) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร7องเรียน พร7อมระบุ
ปbญหาอุปสรรคและแนวทางแก7ไข เผยแพร�ให7สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (4 ข7อ) 
� 4 คะแนน (3 ข7อ) 
� 3 คะแนน (2 ข7อ) 
� 2 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 การส0งเสริมให2ประชาชนมีส0วนร0วมบริหารกิจการขององค�กรปกครองส0วนท2องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

3.3.1 ดําเนินการให&ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
จัดทาํแผนพัฒนา การจดัทํางบประมาณ  

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) แต�งตัง้เป_นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
� 2) การมีส�วนร�วมในการจัดทาํแผนงาน/โครงการ  
� 3) การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
� 4) การมีส�วนร�วมดําเนินการตามโครงการ 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (4 ข7อ) 
� 4 คะแนน (3 ข7อ) 
� 3 คะแนน (2 ข7อ) 
� 2 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม%
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

3.3.2 ดําเนินการให2ประชาชนมีส0วนร0วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏบิัติงาน 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) แต�งตัง้เป_นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                          
� 2) การมีส�วนร�วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
� 3) การมีส�วนร�วมในการปรับปรุงแก7ไขโครงการ 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (3 ข7อ) 
� 4 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข�อใดเลย) 

 

                                              รวมคะแนน มิติที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติที่ 4 การเสริมสร2างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค�กรปกครองส0วนท2องถิ่น รวม 45 คะแนน 

 
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจดัทําระบบ
ตรวจสอบภายใน  
ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีหน�วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู7ปฏิบัติหน7าที่ตรวจสอบ
ภายในที่มีการทํางานอย�างเป_นอิสระ  
� 2) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปใช7ในการปรับปรุงเพ่ือให7
เกิดประสิทธิภาพในการปSองกันการทุจริต   
� 3) มีการเผยแพร�ผลการตรวจสอบภายในให7สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (3 ข7อ) 
� 4 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข7อใดเลย) 

4.1.2 มีการจดัทําและรายงานการจดัทําระบบ
ควบคุมภายใน  
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีระบบการควบคุมภายใน  
� 2) มีการนําผลการควบคุมภายในไปใช7ในการปรับปรุงเพ่ือให7เกิด
ประสิทธิภาพในการปSองกันการทุจริต   
� 3) มีการเผยแพร�ผลการควบคุมภายในให7สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (3 ข7อ) 
� 4 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�
ครอบคลุมสาระสําคัญ
ข7อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 การสนับสนุนให2ภาคประชาชนมีส0วนร0วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช0องทางที่สามารถดําเนินการได2  
    (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

4.2.1 ส0งเสริมให2ประชาชนมีส0วนร0วมตรวจสอบ 
กํากบั ดแูลการบริหารงานบคุคล เกี่ยวกบัการบรรจุ 
แต0งตั้ง โอน ย2ายข2าราชการ พนักงาน ลูกจ2าง  

ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
� 2) เป]ดเผยข7อมูลข%าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�ครอบคลุม
สาระสําคัญข7อใดเลย) 

4.2.2 ส�งเสริมให&ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ 
กํากบั ดแูลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ�ายเงิน การหาประโยชน�จากทรัพย�สินของทาง
ราชการ 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) จัดให7ประชาชนเข7 าร� วมสังเกตการณ�ในการบริหาร
งบประมาณ 
� 2) การจัดให7มีและการเผยแพร�รายละเอียดข7อมูลการดําเนิน
โครงการและการใช�งบประมาณ ให�ประชาชนในท�องถิ่นได�ทราบ
ล%วงหน�าและให�ข�อมูลที่ว%าน้ีแก%บุคคลที่ร�องขอหรือขอด ู

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�ครอบคลุม
สาระสําคัญข7อใดเลย) 

4.2.3 ส�งเสริมให&ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ 
กํากบั ดแูลการจดัหาพัสด ุ
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
�  1) เป]ดโอกาสให7ประชาชนเข7าร�วมสังเกตการณ�ในการจัดหา
พัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 
�  2) ฝhกอบรมให7ความรู7ที่เก่ียวข7องกับการพัสดุ 
�  3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุก
ขั้นตอนให7ประชาชนได7ทราบ และตามช�องทางที่ประชาชนเข7าถึง
ข7อมูลได7โดยสะดวก 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (3 ข7อ) 
� 4 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มี
โครงการ / ไม�ครอบคลุม
สาระสําคัญข7อใดเลย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3 การส0งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท2องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

4.3.1 ส0งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชกิสภา
ท2องถิ่นให2มคีวามรู2 ความเข2าใจในการปฏิบตัิหน2าที่
ให2เป_นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข2องได2
กําหนดไว2  
ประกอบด7วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� การพิจารณาให�มีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภา
ท�องถิ่นเป?นการเฉพาะ หรือร%วมกับฝBายบริหาร/พนักงาน/
ข�าราชการท�องถิ่นเข�าร%วมการฝCกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
การปฏิบัติงานของสภาท�องถิ่น และการเสริมสร�างความรู�ใน
การปฏิบัติหน�าที่ของฝBายบริหารให�เป?นตามกฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เก่ียวข�อง 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (มีโครงการ) 
� 0 คะแนน (ไม�มีโครงการ) 

4.3.2 ส�งเสริมสมาชกิสภาท&องถิ่นให&มบีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏบิัตงิานของฝ@ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข&องได&กําหนดไว& โดยไม�ฝAกใฝ@ฝ@ายใด 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
�  การให�ความรู�ความเข�าใจตามโอกาส เก่ียวกับข�อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม%ว%าจะเป?นการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู� รวมทั้งการทําความ
เข�าใจล%วงหน�าในข�อกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังที่เก่ียวข�องกับเร่ือง
ที่ฝBายบริหารเสนอให�สภาพิจารณา 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (มีโครงการ) 
� 0 คะแนน (ไม�มีโครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.4 การเสริมพลังการมีส0วนร0วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส0วนเพ่ือต0อต2านการทุจริต (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดทาํแผน สาระสําคญัและวตัถปุระสงค� ประเมินตนเอง 

4.4.1 ส0งเสริมให2มีการดําเนินการเฝ+าระวังการ
ทุจริต 
ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
� 1) มีการเผยแพร�หลักการ แนวความคดิ ที่เก่ียวข7อง
กับการต�อต7านการทุจริต เช�น มีเวที บอร�ด เว็บไซต� หรือ
ช�องทางอ่ืน ๆ  
� 2) สร7างชุมชนเฝSาระวังการต�อต7านการทุจริต 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (2 ข7อ) 
� 3 คะแนน (1 ข7อ) 
� 0 คะแนน (ไม�มีโครงการ / 
ไม�ครอบคลุมสาระสําคัญข7อใด
เลย) 

4.4.2 บูรณาการทกุภาคส�วนเพ่ือต�อต&านการทุจริต 

ประกอบด�วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังน้ี       

    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระสําคัญ ดงัน้ี 
�  มีการพัฒนาเครือข%ายและสร�างความร%วมมือกับทุก
ภาคส%วนเพ่ือต%อต�านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาสังคม) 

ระดับคะแนน 
� 5 คะแนน (มีโครงการ) 
� 0 คะแนน (ไม�มีโครงการ) 

 

 รวมคะแนน มิติที่ 4 
 
 

             รวมคะแนนทั้งสิ้น  
 
         ข�าพเจ�าขอรับรองว%า ข�อความที่ระบุไว�ในแบบประเมนิตนเองจัดทําแผนปฏิบัติการปHองกันการทจุริตฉบบัน้ี 
มีความถูกต�องครบถ�วนตามหลักเกณฑ<ทุกประการ  

        (ลงช่ือ) 
                    (นายพรศักด์ิ  หมื่นเจริญ) 
              ตําแหน%ง นายกองค<การบริหารส%วนตําบลเมืองแก 
         วันที่          เดือน                พ.ศ.          .    
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