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  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า     
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น    
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม            
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญ          
ที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง 
รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ           
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาล                    
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น              
เพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้   

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล             
โคกมะขาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลโคกมะขาม ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม              
ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย 
      

                           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม 
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 ส่วนที่ 1 
บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  (1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 
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  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล ” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
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2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง  

6. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ตลอดจนประชาชน 

มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     1.  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกมะขาม 

     3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     4.  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกัน
การทุจริต 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
****************************************** 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิตทิี ่1 ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน  
ต่อการทุจริต 

 

 

 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

 

 

 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

1.1.2 (1) โครงการ           
ประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ในเขต
ต าบล 

1.1.2 (2) โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
และผักสวนครัว 

 

20,000 

 

50,000 

 

20,000 

 

50,000 

 

20,000 

 

50,000 

20,000 

 

50,000 

 

 

 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1.1.3 (1) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก         
และเยาวชน 

 

20,000 20,000 20,000 20,000  

มิติท่ี 1 รวม จ านวน  4  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000  
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มิตทิี ่2 ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

 

 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

- - - -  

 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2.2.2 (1) โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

 

- 

 

 

 

15,000 

- 

 

 

 

15,000 

- 

 

 

 

15,000 

- 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (2) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 
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มิตทิี ่2 ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

2.4.1 (1)กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ  
 

- - - -  

 

 

 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.1 (2) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน  9   โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000  

มิตทิี ่3 ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน              
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      
ได้ทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 (1) กิจกรรม       
การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

3.1.2 (1) มาตรการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร        
ที่ส าคัญ 

3.1.3 (1) โครงการจัดท า
วารสารผลการด าเนินงาน
ของ อบต.โคกมะขาม 

 

 

- 

 

- 

 

20,000 

- 

 

- 

 

20,000 

- 

 

- 

 

20,000 

- 

 

- 

 

20,000 
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มิตทิี ่3 ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง 
เรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของ 
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

3.3.2 (1) โครงการจัดท า
แผนชุมชน 

- 

 
20,000 

 

- 

 
20,000 

 

- 

 
20,000 

- 

 
20,000 

 

 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน  6   โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิตทิี ่4 ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ

ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ

ขององค์กร
ปกครอง            

ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน 
การควบคุม
ภายในตามที ่
คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

4.2 การ
สนับสนุนให ้
ภาคประชาชน 
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทาง 
ที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชน มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย 
ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง 

4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้ประชาชน
ทราบ 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

มิตทิี ่4 ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝูา
ระวังการคอร์รัปชันโดย         
ภาคประชาชน 

4.4.1 (2) กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์กรณี            
พบเห็นการทุจริต 
 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

-  

มิติท่ี 4 รวม จ านวน  8  โครงการ - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
 



๑๐ 
 

มิติที่ 1 
การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด
ไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กร
นั้นๆ และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
ดังกล่าวนี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่              
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลโคกมะขาม  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   

 

 



๑๑ 
 

6. วิธีการด าเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล โคกมะขาม โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการ
ปลูกและ ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ  
  10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด  
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  เกิดจิตส านึกที่ดี             
ในการต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.  ชื่อโครงการ: โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ในเขตต าบล 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  มีนโยบายต้องการพัฒนาความสะอาดของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้ก าหนดจัดท า  “โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ในเขตต าบล ”  เพ่ือเป็นการสร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  การรณรงค์  การรักษาความสะอาด  การพัฒนาอาคาร  และสถานที่
บ้านเรือนในหมู่บ้าน  หรือชุมชนของตนเองให้มีความสะอาดเรียบร้อย  รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม  และเกิดความประทับใจต่อผู้พบเห็นและแขกผู้มาเยือน  ต่อไป   

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   จึงจัดท าโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ในเขตต าบล ขึ้น
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน เกิดความรัก ในการรักษาความสะอาดและ ช่วยกันร่วมมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้าน และที่พักอาศัยของตนเองให้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ อย่าง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้มี
สุขภาพที่ดีและแข็งแรง  ต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑ . เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีความตระหนัก  และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/ชุมชน           
ของตนเอง   
 ๒ . เพ่ือเป็นการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก  ความสามัคคีกัน 
 4. เพ่ือเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของบ้าเรือนให้มีความสะอาด  น่าอยู่  น่ามอง  
 

๔. เป้าหมาย 
หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลโคกมะขาม    
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 )  
 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณ 20,000 บาท  

 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน  อย่างเป็น
รูปธรรม  และยั่งยืน 
 2.  ประชาชนได้ตระหนักถึงความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  
 3.  ชุมชนท้องถิ่นเป็นองค์กรชุมชนท้องถิ่นสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู่  น่าดู  น่าชม  เป็นที่
กล่าวขานของผู้ที่ใดพบเห็น 
 4.  ปริมาณขยะของเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะในชุมชนและท้องถิ่นลดน้อยลงและสูญเสียไปอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 5.  สัตว์พาหะน าโรคต่างๆ  เช่น  ยุง  หนู  แมลงสาบ  ฯลฯ  และสัตว์มีพิษน้อยลงและสูญเสียไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 6.  ประชาชนในชุมชนเกิดความรักสมัครสมานสามัคคี  
 7.  ประชาชนในต าบลเกิดความร่วมมือกัน  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

          1.  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 
          2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 
          3.  เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน 
 

1. โครงการ: โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผักสวนครัว 

2.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับการ
บริการรักษาท่ีโรงพยาบาลเป็นจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาล
ก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระของรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณใน
การด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นแหตุของปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญมี
สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลที่ไม่ปลอดสารพิษ 
เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารพิษก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ท าให้สารเคมีท่ี
เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคยากที่จะหลีเลี่ยง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องสุขภาพดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือ การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนภายในต าบลและส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในการ
ปลูกผักรับประทาน เพื่อสุขภาพที่ดีข้ึนของประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
 3.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้เหมาะกับการท าเกษตรพอเพียง  
 3.3 เพ่ือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในต าบล และลดการใช้สารเคมี  
 3.4 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

5.วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร  
 5.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 5.3 ด าเนินโครงการ 
 5.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลติดตาม พืชผักท่ีก าลังปลูก และส่วนที่ส าเร็จแล้ว  
 5.6 ส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพ่ือบริโภค  
คิดเป็นร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกพืชผักส่วนครัว 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 )  

7. งบประมาณ 
 งบประมาณ 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกพืชผักอินทรีย์  
 9.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้ไปฏิบัติได้จริง  
 9.3 ลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตของสมาชิก สมาชิกมีสุขภาพที่ดี และปลอดสารพิษ  
 9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกพืชผักกินเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดการแบ่งปัน 
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1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัว
ตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด  
  เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ  หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่
กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ  พัฒนาประเทศชาติ
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชน  มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม  
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติ
ตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอน
ที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่
ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบ
อาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนา
ปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการปูองกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา 
สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือ  
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

 3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ  
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน   
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
  3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม  
  3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลโคกมะขาม 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
  6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
  6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
  6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
  6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2561-2564 ) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา           
แก่เด็ก  
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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มิติที่ 2 
การบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1.แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต                                                 
(Corruption Perception Index : CPI)  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง  ประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างาน          
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี  โอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า  โอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานใน
หน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่  ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง  
  4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์ก ารบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์ก ารบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต  
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี                   
จ านวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
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บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส ารวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ ขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ  อบต.  และในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ    สาร
ธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึง
ต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับ
จังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโคกมะขาม ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ          
พึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ                     
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
 3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล โคกมะขาม 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตต าบลต าบล โคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบ           
ที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  15,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต  
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกมะขาม จ านวน 2 ฉบับ 
  

10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นการบริการ
แบบหนึ่งของระบบบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และความพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้อง  
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับการบริการ 

4.เป้าหมาย/ผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามที่มาขอรับบริการ  

5.พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ  
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนการงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
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 6.5 ปรับปรุงก าหนดแผนผังผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน  
 6.6 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน  
 6.7 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ 
 6.8 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 6.7 จัดท า/แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างในการกรอกข้อมูล  
 6.8 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ  

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกและถูกต้อง  
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลได้  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
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4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   และหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร         
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง  
 6.3 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร   ปลัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนาย อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกมะขาม จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร                    
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 4 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก  อบต. ให้รองนายก อบต.  ปลัดอบต.   ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 25 64) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต  
            มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ                                                   
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

2. หลักการและเหตุผล  
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  
  กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
  3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย  
  เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบล โคกมะขาม 

5. สถานที่ด าเนินการ  
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
  6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ - ด้านช่วยเหลือ
สังคมดีเด่น (ประชาชน) - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) - ด้านถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน)  
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง              
กับประชาชน  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ  ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมใน
การต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. (2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น 
ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกมะขาม ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
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6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. (2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล               
โคกมะขาม โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์  ที่เก่ียวข้อง
อย่างถูกต้อง  
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มิติที่ 3 
3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ได้ทุกขั้นตอน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล  
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ขึ้น 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
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  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลโคกมะขาม  

6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่   
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  - แผนการด าเนินงาน  
  - แผนอัตราก าลัง  
  - แผนการจัดหาพัสดุ  
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. (2561-2564) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่   
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดท าวารสารผลการด าเนินงานของ อบต.โคกมะขาม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง  ความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ให้ประชาชน
ได้รับทราบ  
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  

4. เป้าหมาย  
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
  4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
  4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
  6.2 ด าเนินการประชุม  
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
  6.4 ผลิตสื่อประชาสัมพัธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การ             
บริหารส่วนต าบล 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. (2561-2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามซ่ึง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเป็นตัวชี้วัด 
โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  จึงได้จัดท าโครงการ   
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   
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5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
 5.4 เสนอโครงการ 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 25 64) 

7. งบประมาณ 
 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

2.หลักการและเหตุผล 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขามได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณของทุกปี และส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม  
ในการร่วมตรวจสอบการด าเนินการตามภารกิจที่ด าเนินการในแต่ละปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน โดยวิธีประชาคม  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกมะขามของภาคประชาชน 
 

4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคม ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมให้ประชาคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 
 5.3 ส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามีเป็นกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง 
 

6.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ (2561-2564) 
 

7.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  
 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกมะขาม 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการจัดท าแผนชุมชน  
2.  หลักการและเหตุผล 

          เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ ตามหมวด 14 ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น  
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น  ตามมาตรา 281 – 
290 บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงานบุคคลการเงินและ
การคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แจ้งในข้างต้น  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับ
การกระจายอ านาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  57 (1) ( 6) มาตรา 66  มาตรา 67 (3) ( 6) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
ประกอบกับความในมาตรา 16(10) (19)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และประโยชน์ของประชาชน 

  ดังนั้น  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย 

3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          2.  เพ่ือสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 
          3.  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น  โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการน ามาปรับปรุงการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลโคกมะขามต่อไป 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตต าบลโคกมะขามจ านวน 7 หมู่บ้าน 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพ้ืนทีใ่น องค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม 

6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  ประสานชุมชน 
          6.3  จัดท าเวทีประชาคมเพ่ือให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน   

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
          20,000  บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในต าบล 
          2.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
          3.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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มิติที่ 4 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                                             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน                                                             

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:  โครงการจัดท ารายงานการคบคุมภายใน  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ดงันัน้ เพ่ือให้การปฏิบตัถูิกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารสว่นต าบล โคกมะขาม
ทุกปี 

3.  วัตถุประสงค ์
          1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล          
โคกมะขาม 
          2.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
          3.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลโคกมะขาม 

6.  วิธีด าเนินการ 
          1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.(2561-2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนนิการ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล                 
โคกมะขาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ                                                            
หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูและการ
บริการงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดู
และบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง การ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เป็นไปอย่าง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล งานบริหารบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล /พนักงานจ้างที่มีการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคล 
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5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กาบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
ในการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
 6.2 การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และเสียงตามสายให้
ประชาชนทราบ 
 6.3 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  
 
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด งานบริหารงานบุคคล  

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดูแลงานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม แนะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล
และสามารถตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชนทราบ  

2.หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกแก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีผลผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้าน
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การรายงานผลทั่งภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง 
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนทราบ  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ  
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้  

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลโคกมะขาม  

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

6.วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามภาย ใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
 
7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)  

8.งบประมาณ ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณ  
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบประชาชนกับผู้บริหาร  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากรประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินงานเป็นไปอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง  เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่มักมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเสมอ จึงส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท า
ให้แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่น
ล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

  จากปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมี
ผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบกับรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 1003  แห่งกฎหมาย
ประกอบกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ  
 6.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการ ก าหนดวันเวลา อบรม  
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ  
 6.4 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณจ านวน  10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต.  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง ได้เพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน เมืองมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจกรรม
ที่เป็นการขัดผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับ
ฝุายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการ  
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โคกมะขาม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ             
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)                                                              
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2.หลักการและเหตุผล 
 การคอร์รัปชั่น หมายถึงการใช้ต าแหน่งที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชั่น การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของวงราชการ  
 ตามพระราชการกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
สอดคล้องกับคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้เพ่ือการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 

3.วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนในชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

6.วิธีด าเนินการ 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น  
6.2 เชิญคณะกรรมการ หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่น                              

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 -2564  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบ                             
การคอร์รัปชั่น ได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวัง                                      
การคอร์รัปชั่นในระดับต าบล 
 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2.หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองกันปราบปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโ คกมะขาม 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบล โคกมะขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าปูาย  
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
 6.4 บันทึกเรื่องราวร้องเรียน  
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับร้องเรียน  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561-2564  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุง  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


