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คำนำ 
 

   คณะกรรมการ ปปช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3  เริ่มจากป พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉย ตอการทุจริตทุกรูปแบบ   โดยกำหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานการทุจริต” มีเปาหมายใหประเทศไทยไดรับการประเมิน ดัชนีการรับรู
การทุจริต ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ
ตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใน
ปจจุบัน  ไมใชตำแหนงในทางทุจริตประพฤติ มิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร  ดังนี ้
 

  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักกระจายอำนาจการปกครอง 
ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ งในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนใน
ทองถิ่น ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปราศจากการทุจริตนำเงินทุกบาททุกสตางคมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางแทจริง ประเทศชาติก็จะเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ 
  องคการบริหารสวนตำบลสนวน  จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป         
(พ.ศ. 2562 -2564) เพ่ือใชเปนเครื่องมือกำหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่น มีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564) ตาม              
มติคณะรัฐมนตรีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจำนงทางการเมือง
ของผูบริหารทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม   
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สวนที ่1 
…………………………………………….. 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น    มีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 

การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน
ไดแกการกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นแมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจ             
มีวัตถุประสงคสำคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดยีวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   จำแนกเปน 7 ประเภทดังนี ้
1) การทุจริตดานงบประมาณการทำบัญชีการจัดซื้อจัดจางและการเงินการคลังสวนใหญเกิดจาก 

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลทองถิ่น 
 

สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี ้

1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็งกฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทำใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวยดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐไดแกการจัดซื้อ-จัดจางเปนเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดไดแกการผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจายความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทำใหเจาหนาที่
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคนแตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึนมองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดีคนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนที่มีเงินคนที่เปนเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูงดวยเหตุนี้ผูที่มีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเปนคนเซอเห็นคนโกงเปนคนฉลาดยอมจะทำการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาปและไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

** หมายเหตุ :  การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆมาใชในการวิเคราะหความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ 
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปน
ปญหาลำดับตนๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทยไมวาจะเปนภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่งสงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 – 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลกและเปนอันดับที ่3     
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ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
2559 ลดลง3 คะแนนจากป 2558 ไดลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชนัอยูในระดับสูง 

แมวาในชวงระยะที่ผานมาประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม 
การปองกันการทุจริตไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับแตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่
ลดนอยถอยลงสาเหตุที่ทำใหการทุจริตเปนปญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคมซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ 
พวกพองยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกยองคนที่มีเงินและมีอำนาจคนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับไดซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต
อดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานที่
ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกันจึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได
กลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที ่3 เริ่ม
จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนไดนั้นการบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้นเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบันไมใชตำแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยไดกำหนด 

ยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใสสรางคานิยมวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)เพ่ือกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆท่ีเปนรูปธรรม
อยางชัดเจนอันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
 

1)เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2)เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ด(ีGood Governance) 

4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

4. เปาหมาย 
1) ขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถิ่นปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถวงดลุการใชอำนาจอยางเหมาะสม 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
1) ขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเองอันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยมและอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
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2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่

ด(ีGood Governance) มีความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได 
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิดรวมทำรวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่

มีจิตสำนึกรักทองถิ่นอันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำ

การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดาน
การปองกันการทุจริตอันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
 

…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 2    
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป ( พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

  มิติที่  1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมที่ไมทนตอการ
ทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง    
ฝายสภาทองถ่ินและฝาย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการ สมุดความดีพนักงานจาง 
- โครงการเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต 
- โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล 
ลูกจางประจำและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตำบลสนวน 
1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
- มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

 
 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 
 
 
 
 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม
กระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
- กิจกรรม ใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
- มาตรการ “มาตรการจัดทำคูมือ การปองกันผล 
ประโยชนทับซอน” 
 
1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 
- โครงการ ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกรอน ในเขตพ้ืนท่ีตำบลสนวน 
1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการ
รักษาผลประโยชนสาธารณะ 
- โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลง
ทองเท่ียว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน 
1.2.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 

100,000 
 

 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 

100,000 
 

 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 

100,000 
 
 

 
- 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

1.3 การสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

1.3.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริต 
- โครงการพานองทองธรรมะ 
1.3.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริต 
- โครงการสรางภูมิคุมกันการสังคมใหเด็กและ
เยาวชนตำบลสนวน (กิจกรรม “สงเสริมการ
เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
1.3.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิต
สาธารณะ 
-โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและ
เยาวชนตำบลสนวน ( กิจกรรม “โตไปไมโกง) 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
 
ไมใชงบประมาณ 

 

 
มิติที่  1 

 
รวม 

10 โครงการ 
 2  มาตรการ 
1  กิจกรรม 

 
130,000 

 
130,000 

 
130,000 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหารราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
 
 
2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
- กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทจุริต
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตำแหนง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน                   
- มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
- มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกอปท. 
ปลัดอปท.และหัวหนาสวนราชการ 
- กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่
เก่ียวของอยางเครงครัด 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอำนาจหนาที่
ใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
 
 

 - กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 
- โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ 
– จัดจาง 
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม
เลือกปฏิบัติ 
- กิจกรรมการใชบัตรควิในการติดตอราชการ 
- กิจกรรม “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 
 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวของในแตละ
ขั้นตอนเปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  - กิจกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 

 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 

 

- 
 

- 
 
 
 

 
 
- 
- 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 

 

ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ 
 
 
 
 
 
 

 2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
-  มาตรการ มอบอำนาจของนายกอปท. 
-  มาตรการ การออกคำสั่งมอบหมายของนายก
อบต.ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการ 
 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรี
ดีเดน 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 - กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก
คณะกรรมการชมุชน 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

 
 
 
 
- 

 
- 
- 
 
 
 

 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
- 
- 
 
 

 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
- 
- 
 
 

 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ     
ในกรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการ
บริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
- มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
- กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อำเภอที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลสนวน 

 
 

 
 

- 
- 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

 
- 
- 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 
 

 
- 
- 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

14 



มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

 
2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิ
ชอบ 
- มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
มิติที่  2 

 
รวม 

2  โครงการ 
7  มาตรการ 

                   10  กิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 
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มิติที่  3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริมบทบาทและการมี
สวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอำนวยความ
สะดวกแกประชา ชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
- มาตรการ “ปรับปรุงศนูยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตำบลสนวน ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติการ เปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
- มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
-  กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงนิ 
การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของอบต. และ
รายรับเรื่องรองเรียน เก่ียวกับเงินคลัง” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 

 

16 



มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การตอบรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน / 
รองทุกขของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
- มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล
สนวน 
 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอ
ความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถิ่น 
- โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
- มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
รองเรียน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร 
ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ได 
ทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 

 
 
- 
 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ป 2562 

 
ป 2563 

 
ป 2564  

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  
 
 
 
 
3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 

- มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรม รายงานผลตรวจสอบขอเท็จ จริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 
3.3.1 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
- มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการการสนับสนุน
จัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน 
- โครงการประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตำบล  ประจำป 
3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- มาตรการ ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหาร
สวนตำบลสนวน 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
24,000 

 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
24,000 

 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
24,000 

 
 
 
- 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
มิติที่  3 

 
รวม 

2  โครงการ 
 7  มาตรการ 
2  กิจกรรม 

 
24,000 

 
24000 

 
24,000 
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มิติที่  4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชน มีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดำเนินการได 
 
 
 
 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบ
ควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
- โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ประจำปงบประมาณ 2562 
- โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
- กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงานจาง 
ลูกจาง 
    -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงนิ การหาประโยชนจากทรัพยสินของทาง
ราชการ 
- กิจกรรม การรายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
- กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 
 
 4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวของได
กำหนดไว 
- โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมายระเบียบที่
เก่ียวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชน  
Community  และบูรณา
การทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 
 

4.  4.1  สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวัง
การทุจริต  
- กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต  
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
    -  
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
มิติที่  4 

 
รวม 

3  โครงการ 
 0  มาตรการ 
4  กิจกรรม 

 
- 

 
- 

 
- 
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สวนที่ 3 



ลำดับท่ี 1 

 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

1.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา           
การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแก ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ                                                                                   
    คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกลาว 
องคการบริหารสวนตําบลสนวน  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสราง
จิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลสนวน มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

2.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สราง จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน  
 2.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลสนวน  ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
3. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
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5. วิธีดําเนินการ   

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคอื  
5.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลสนวน บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่  
5.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน

และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน  

5.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
6.ระยะเวลาในการดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณในการดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสนวน 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

9.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ
สรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละ
เพ่ือประโยชนสวนรวม  

9.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ลำดับท่ี 2 

โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 

 

1.หลักการและเหตุผล  

 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานใน
การอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการ ประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายได
ปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และ หัวหนางานสามารถวางแผนตอไป
ได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคน อยูที่ผลของงาน 
หรืออาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิด 
การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร  

องคการบริหารสวนตําบลสนวน  เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุด
ความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความ รับผิดชอบ ซึ่งเปนงานที่ไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร 
เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย สุจริต  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน  
2.2 เพื่อเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ  
2.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่

ไดรับมอบหมาย  
3. เปาหมาย   

พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสนวน 
4. ระยะเวลา  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.วิธีดําเนินการ  

5.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุก
วันและสงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร  

5.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  
6. งบประมาณ  
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ  
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7. สถานที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
8. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคบับัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย  
9.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได  
9.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตาม

กําหนด  
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ลำดับท่ี 3 

โครงการสงเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

 

1.หลักการและเหตุผล  

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ      ทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆ แลว ยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ขามหากบุคลากรในองคกรดอย
ความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอมทําให องคกรนั้นๆ ดอย
พัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ 
การทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดม่ันในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน 
ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของ ประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพา
องคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการ ปองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล  องคการบริหารสวนตําบลสนวน จึงไดจัดโครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเปน การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน 
ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ัง ประชาชนทั่วไปใหมีความรู 
ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกล จากการ
ทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและ ขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมา
ขอรับบริการ ตอผูบังคบับัญชา และตอประเทศชาติบานเมืองตอไป  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง  
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน

รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคบับัญชาใหดียิ่งข้ึน  
2.4 เพื่อใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 

สุจริต ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล  
3. กลุมเปาหมาย   

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตำบลสนวน  
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4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
5. ระยะเวลาดําเนินการ   

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน 2 ครั้ง ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562   
6.กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  

6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)  
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการกําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง

และเกิดความเหมาะสม  
6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ  
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

7. งบประมาณ   
ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

9.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  
9.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง  
9.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอ

องคกรตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี  
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ลำดับท่ี 4 

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ       

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 

 
1.หลักการและเหตุผล   

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม  เพ่ือกําหนด  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลสนวน   ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยาง
ที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดี
งาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรม
และจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและ ไววางใจที่จะเขามา
รับบริการที่องคกรนั้นๆ  

ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลสนวน  ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการสงเสริม ทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและที่ดี ดานการปองกันการ
ทุจริต และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
สนวนดังกลาวนี้ขึ้น  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  
2.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน  
2.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
2.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน  
3. เปาหมาย  

ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสนวน   
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
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5.วิธีการดําเนินการ  
จัดอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบลสนวน  โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการ
ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  
6.ระยะเวลาการดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณ  

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตําบลสนวนประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วดั และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ำกวารอยละ 70  
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลสนวน เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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ลำดับท่ี 5 

 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลสนวน”  

 

1.หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลสนวน   ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลสนวน  พ.ศ. 2559 โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงาน สวน
ตำบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเสวนตำบล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง   กําหนดใหพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเสวนตำบล มีหนาท่ี
ดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลัก  ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน     สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลสนวน     
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลสนวน ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตำบลสนวน” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล  

2.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
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2.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ  

2.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
3. เปาหมาย/ผลผลิต   
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  

2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  เปดเผย
เปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



ลำดับท่ี 6 

กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 

 
1.หลักการและเหตุผล  

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคาํนึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง  

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณทีเ่จาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอให เกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขา
ไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจ
ที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดย
มิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องคกร เพื่อใหความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสนวน จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับซอน         
แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสนวน เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม
ปองกันผลประโยชน ทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลสนวน เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  

2.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลสนวน 

2.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  
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3. เปาหมาย   
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสนวน  

4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
5. วิธีการดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ   

ไมใชงบประมาณ  
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน    

ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุง เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
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ลำดับท่ี 7 
มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

 
1.หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การสงเสริมการบริหารราชการ แผนดินที่ มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสราง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ  

ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให หนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ 
ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย  

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน 
และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ใหเปนกลไกสําคัญที่จะ ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ  องคการบริหารสวนตำบลสนวน จึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือ
การปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิด
ความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปน พ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ใน สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลสนวน ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  

2.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน  
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3. เปาหมาย/ผลผลิต   

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
3. ตรวจสอบความถูกตอง  
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
5. แจกจายใหบุคลากร  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7.งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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ลำดับท่ี 8 

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นที่ตําบลสนวน 

 

1.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน   สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น 
ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญสงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี      สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่ง
ในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรอง
มลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการ
บริหารสวนตําบลสนวน   จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนที่ตําบล
สนวน” เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified 
City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
องคการบริหารสวนตําบลสนวน จึงไดจัดทําโครงการนี้ ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของ
ประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนวน  เพื่อใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอมทั้ง
เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน   

2.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียวในตําบลสนวน 

2.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน  

2.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ
คลายรอนแกประชาชน  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลสนวน  อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย  
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5.วิธีดําเนินงาน  
5.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ

ประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม  
5.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ใหจัดเตรียม

สถานที่เพ่ือปลูกตนไม  
5.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ  
5.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนในทองถิ่น  
5.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลสนวน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณดําเนินการ   

 จำนวน  100,0000  บาท 
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ   

กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1  ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
10.2  ทําใหเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน  
10.3  ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
10.4  ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม

รื่นในชุมชน 
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ลำดับท่ี 9 

โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แหลงทองเที่ยว  
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในชมุชน 

 
1.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไม
ที่ผิดกฎหมายได เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง 
ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปน
อยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะ
สามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองคทานได
พยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคง และยั่งยืน ซึ่ง
พระองคทานไดเสนอวิธีที่ เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง          
เพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” 
หมายถึง   ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชน
ตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องคการบริหารสวนตําบลสนวน  ในฐานะเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนัก ถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการ
รวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ 
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนวน เพ่ือสงเสริมให 
ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
2. วัตถุประสงค  
 เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชน เพ่ิมมากขึ้น  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  

3.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสนวน     
จํานวน 12 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว 
รั้วกินได เปนตน  

3.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ำ คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลสนวน  จํานวน  12  หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนวนโดย
บูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาชนตางๆ   

3.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสนวน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลสนวนพนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลสนวน ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ทั้ง 
12 หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน 
เปนตน  
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4. พื้นท่ีดําเนินการ  
พ้ืนที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนวน และแหลงน้ำ คู คลอง 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนวน  
5. วิธีการดําเนินงาน  

5.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
(กลุมรวมทุก ชุมชน)  

5.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน 
(กลุมยอยแตละ ชุมชน)  

5.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ
ชุมชน)  

5.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ำคูคลอง     
ทําความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนวน  

5.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สนวน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   

กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

เกิดกลุ มอ าสาสมั ค รพิทั กษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแ วดล อม ใน ชุ มชน เพ่ิ มมากขึ้ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น  
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ลำดับท่ี 10 

โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 
 

1.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เปนโครงการตาม

แนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร 
พรอมท้ังไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดย
เนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอ
กิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา
เฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิค
วิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะห
ปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความ
พรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี    สวนรวมของเกษตรกร  

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสนวน  จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได 
โดยมแีนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
2. วัตถุประสงค  

2.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลสนวน  
2.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลสนวน  
2.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
2.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ  
2.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

3. เปาหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลสนวน  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
5.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ  
5.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
5.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ   
  ปงบประมาณ  2562 
7. งบประมาณดําเนินการ  
  จำนวน  30,000  บาท  
8. ผูรับผิดชอบ  
 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด  
9.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด  
9.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  
9.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
9.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ลำดับท่ี 11 
โครงการพานองทองธรรมะ 

 
1.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําให เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส คานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ 
ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหา
ตางๆ ในชีวิตที่เกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวย
การฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด   

เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนที่
มีพลังอันสําคัญ ที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็ก
และเยาวชนเปนวัยที่มีความคิด สรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด 
กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคา
ของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อ หรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะ
เปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพ่ือ
ความเจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชน มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  

โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนที่ดี ใหมี
ทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และ มีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไป
ประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ดวยความเกื้อกูลและประกอบ
อาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนา
ปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยที่เก่ียวของ รูวิธีการปองกัน  รูวิธีแกไข
ปญหา สรางภูมิตานทานให กับตนเองดวยคุณธรรม ให เปนผู มีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสู
ความสําเร็จเพ่ือ เก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด
ความสัมพันธสามัคคใีนหมูคณะ  

2.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  
2.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม  
2.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสวนรวม  
2.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

3. เปาหมาย/ผลผลิต   
เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลสนวน  

4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนวน  
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5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน  
5.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
5.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
5.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ  
5.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
5.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม  
5.7 ดําเนินการตามโครงการ  
5.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
9.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง  
9.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  
9.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
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ลำดับท่ี 12 
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลสนวน  

(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 

1.หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ ทําใหเกิดปญหาเชน 

ผลกระทบดาน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของ การศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสีย
ตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชน รูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม 
และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานยิม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ   

องคการบริหารสวนตําบลสนวน พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ 
จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลสนวน (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตได อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจัก เอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวน 
ตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผู
พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทย
ใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม และจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวติประจําวันได  

2.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น  

2.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน 
และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
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3. เปาหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลสนวน  

เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณคา ของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

4.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
4.3 ดําเนินการตามโครงการ  
4.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
6. งบประมาณดําเนินการ   
 ไมใชงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   

กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

9.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได  

9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นได  

9.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
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ลำดับท่ี 13 

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลสนวน (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
 

1. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก  เปนปญหาที่

สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่
ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู 
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น  

องคการบริหารสวนตําบลสนวนพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลสนวน  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
และคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความ
ถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ 
ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม      มีความรับผิดชอบ
ตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพือ่สงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
2.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการ

โกงทุกรูปแบบ   
2.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน สวนรวม  
3. เปาหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตําบลสนวน    
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เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่
ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

4.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
4.3 ดําเนินการตามโครงการ  
4.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
6. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสนวน  
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

9.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  
9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  
9.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม  
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ลำดับท่ี 14 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

 

1.หลักการและเหตุผล  

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  
3 ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทย
ไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ใน
ป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน 
เจาหนาที่ ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้    

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)    
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ ประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการ กํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง 
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  

    ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมขื่นใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคณุธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไป
ไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือ
ชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานใน
หนวยงาน ราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
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กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศตอไป 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  

3.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ   
3.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอ ตานการทุจรติ ของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง  

 3.2 แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ  
5.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
5.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
5.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
5.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
5.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต  
5.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ   
 สํานักปลดั องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
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10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ                                                                                                                             

10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ   
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ 
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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ลำดับท่ี 15 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ) 

 

1. หลักการและเหตุผล  
พนักงานสวนสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลสนวน เปน

บุคลากรที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบลใหมี
ศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน     การพัฒนางานขององคกรจะ
บรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมี
มาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการ
ทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความ
โปรงใส และการใหบริการที่เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 
มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล  และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล    ลงวันที่  24  เดือนตุลาคม  2545 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และ
ตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  
2.2 เพื่อใหการปฏิบัติ งานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติ งานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได  
2.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจรติ ในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
2.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติ ราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  ใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  
3. เปาหมาย/ผลผลิต   

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จํานวน 1 มาตรการ  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
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5. วิธีดําเนินการ  
5.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/  

เงนิเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545  

5.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
5.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
5.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
5.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ   
 สํานักปลดั  องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
9. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผลผลิต  
- มีมาตรการดําเนินงานดานบรหิารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล  จํานวน 1 มาตรการ  
-เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตังิานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  9.2 ผลลัพธ  
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุ คคลขององคการบริหารสวนตำบล                 

ไมนอยกวา 90 %  
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ไมตำ่กวาระดับ 3    
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาที่ได  
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ลำดับท่ี 16 
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกอปท. ปลัดอปท. และหัวหนาสวนราชการ 

 
1.หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตำบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบล ท้ังที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่
ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย 
ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ 
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาล ตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการ
บริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 
2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 
  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ 
การมอบหมายอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น   
2.วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน  

2.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
2.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
2.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ  
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3.เปาหมาย/ผลผลิต  
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ

หัวหนาสวนราชการ  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรององคการบริหารสวนตำบล 
นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลม
มอบใหหัวหนาสวนราช  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ  

5.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  

5.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
5.4ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564)  
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ   
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผลผลิต  
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   

9.2 ผลลัพธ  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี  

- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต  
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ลำดับท่ี 17 
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตำบลสนวนไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับกี่กำหนดโควตาและวงเงิน
เลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสวนตำบลและลูกจางประจำขององคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหนายกองคการบริหาร
สวนตำบลสนวนแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล  องคการบริหารสวน
ตำบลสนวน  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  
3. เปาหมาย/ผลผลิต   

พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
5.วิธีดําเนินการ  

5.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตำบล โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการ องคการบริหารสวนตำบล ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบล โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการองคการ
บริหารสวนตำบลที่รับผิดชอบ งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตำบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตำบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบล  

5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการ องคการบริหารสวนตำบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศ 
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คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนตำบลจังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 24 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2545 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  

ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ   

งานการเจาหนาที่  สำนักปลัด องคการบรหิารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  
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ลำดับท่ี 18 
กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจายเงินตามขอบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําป” 

 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสนวน  จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวของ  

2.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
3. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
5. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ที่ตั้งไว  
6. ระยะเวลาดําเนินการ   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ   
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของ  

9.2  ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

9.3  เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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 ลำดับท่ี 19 
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบล  มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงนิและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการ
บริหารสวนตำบล จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี 6) พ.ศง 
2552 มาตรา 69 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 69 /1 ที่กําหนดใหองคการ
บริหารสวนตำบลมี อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล  

2.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
2.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

3. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม อออ
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไรสาย  
4.พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
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5. วิธีดําเนินการ  

5.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง  
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง  
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
5.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

ตำบล  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน   
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ   
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผลผลิต  
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  

9.2 ผลลัพธ  
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจางทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
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ลำดับท่ี 20 
กิจกรรมการใชบตัรคิวในการติดตอราชการ 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตำบลสนวน  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล 
ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
(6) พ.ศ. 2553) หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล  
นั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู
มาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความ
ตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว  ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ 
สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ (6) พ.ศ. 2553)  มาตรา 69 วรรคทาย ที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่องคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราช กฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ ไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบล  ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรควิในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ  

2.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  

2.3 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
2.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ

กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  

การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม  
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4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ  
5.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
5.3 จัดทําบัตรควิในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  
5.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ

ตามลําดับคิว  
5.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
5.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา

ปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณดําเนินการ  

ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผลผลิต  
 -  มีการใชบัตรควิสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ  

9.2 ผลผลิต  
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ     

- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ 
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ลำดับท่ี 21 
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ดวยประชาชนในพื้นที่เขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาว
ไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลสนวน จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/
ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม แบงแยก
ดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 
แหงพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ที่ไดกําหนดให
สวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ
ภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได  ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมี
การใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตำบลสนวน จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน   
มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน  
3.วัตถุประสงค  
      3.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ
เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  
      3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ   
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรควิในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน  

6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการ
ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

6.3 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสําหรับผู
พิการ  

6.4 จัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร  
6.5 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บอกซ (Scorecard Smart Box) มา

ประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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ลำดับท่ี 22 
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

1.หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุกปนั้น 

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำ
กวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตำบลสนวน  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลด
ขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล
ตามกฎหมายเปนสําคัญ  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
2.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
2.4 เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

3.เปาหมาย/ผลผลิต  
3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตำบลใหสั้นลง  
3.2 ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลสนวน  
3.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
3.4 เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
3.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่
ผูบังคบับัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคบับัญชา  
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5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือปลัดเทศบาลให
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชน
ทราบ  

5.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
และผูบริหารทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่  

9.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
9.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลสนวนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน  
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ลำดับท่ี 23 
มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

 

1.หลักการและเหตุผล  
 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือเปนการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงาน
ตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการ ของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
2.วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนสนวน  ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
2. เปาหมาย  

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หัวหนาสวนราชการ  
3. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. วิธีดําเนินการ  

4.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล หัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

4.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
4.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

หัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ  
5. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
6.งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
7. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สวนราชการทุกสวน  
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ลำดับท่ี 24 
มาตรการ มอบอาํนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล 

 
1.หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหาร
สวนตำบลไว หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายก
องคการบริหารสวนตำบลเอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตำบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว 
ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึน ได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตำบลสนวนจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการ
บริหารสวนตำบลใหรององคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบลไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตำบล 
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  

2.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่  
3. เปาหมาย/ผลผลิต   

มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 3 เรื่อง  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพิจารณา  

5.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ปฏิบัติราชการแทน  
6.ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตำบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ  
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ลำดับท่ี 25 
มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

 และหัวหนาสวนราชการ 

1.หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตำบล  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบล ท้ังที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหองคการบริหาร
สวนตำบล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความ ลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปน
สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจาหนาที่ สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 60 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของ
เทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดใหการบริหาร ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 60   

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลขึ้น  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการของประชาชน  

2.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน  
2.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
2.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ  
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3. เปาหมาย  

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
หัวหนาสวนราชการ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล มอบหมายใหรององคการบริหารสวนตำบล
มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล  และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ  

5.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  

5.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
5.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผลผลิต  
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   

9.2 ผลลัพธ  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี  
-ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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ลำดับท่ี 26 
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 

 

1.หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ

ระลึกถึงความ เปนมาแหงการตอสูเพื่อใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึน
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรํา
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และได พระราชทานใหวันที่ 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรี
ไทย ของทุกป เพื่อใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรูความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับ
การสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแลว  

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 66 (6) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่สงเสริมการ 
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการ
ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือ
กิจการสาธารณะของทองถิ่น  

ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับ
สตรีท่ีมี คุณสมบัติ ดังนี้  

1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม  

2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป  
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคม สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคน
ทั่วไป  
2.วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ  

3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนที่เปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตน ท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป  
3. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 12  คน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
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5. วิธีดําเนินการ  
5.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติที่จะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ  
5.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตำบล  ทราบ   

ทั่วกัน เพ่ือใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตน
มายังองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

5.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อจากแต
ละตําบลภายใน เขตองคการบริหารสวนตำบล  

5.3 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ  

5.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคณุ ใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จํานวน 1 ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตำบลเปนประธานในพิธี  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ   

   ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม  
9. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์

9.1 ผลผลิต  
  - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไม

นอยกวารอยละ 80  
9.2 ผลลัพธ 
 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรตมิคีวามพึงพอใจอยูในระดับดี    
-  มีสตรีที่เปนบคุคลตนแบบที่ดี ปรากฏตอสังคมสบืไป  
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ลำดับท่ี 27 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

 

1.หลักการและเหตุผล  
ดวยองคการบริหารสวนตำบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน xxx ตาราง

กิโลเมตร ประกอบดวย 1 ตําบล 12 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 5,563 คน ประชากร ครัวเรือนจํานวน 
1,353 ครัวเรือน ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลมุงสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามี
สวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความ  ตองการของประชาชนมากที่สุดปจจุบันองคการ
บริหารสวนตำบล  ไดจัดตั้งหมูบานไวแลว จํานวน 12 หมูบาน  เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   มาตรา 66 วรรคทาย การปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวม  ของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กําหนดใหองคการบริหาร
สวนตำบลมีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0413/ว 1553 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคที่จะให มี
คณะกรรมการชุมชนเขามา เปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ ทําหนาที่ในการประสานงานกับองคการ
บริหารสวนตำบลและหนวยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแล ทุกขสุขของพ่ีนองประชาชนในชุมชน   เนื่องจาก
คณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติ
หนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิด
ชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล     ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชู
เกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกจิการสาธารณะ
ของทองถิ่น ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่เปน
กรรมการชุมชนมาดวยดี  

2.2 เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมี
ขวัญและกําลังใจ  
3. เปาหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
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5. วิธีดําเนินการ  

6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหนง   
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม  
9. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  

9.1 ผลผลิต  
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 4 ป ไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ   ไมนอยกวารอยละ 100  
9.2 ผลลัพธ  
- คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
- มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน  
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ลำดับท่ี 28 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง 

 

1.หลักการและเหตุผล  
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการ แกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อ การบริโภคและ
จําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีก
ครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง
เปนการใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิด ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอม
ของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัว
แทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว
อีกดวย   

ตั้งแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนทิ้งชวงและปริมาณน้ำฝนที่มีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําให
เกษตรกรในพื้นที่ ชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แตยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยูใกลกับคลองสงน้ำ 
ประมาณ 500 ไร เกษตรกร เหลานี้จะอาศัยน้ำจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ำจนถึงชวงเก็บ
เก่ียว เกษตรกรไดรับทราบถึงสถานการณภัยแลงดี และไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนที่
การทํานาปรังลงอยางมาก โดยองคการบริหารสวนตําบลสนวน    ไดสงเสริมการใหความรูและการสนับสนุน
ปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชที่ใชน้ำนอยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกขาวนา
ปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใชน้ำนอย แทน
การปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นไดวาใชน้ำนอยกวาการปลูกขาว เชน พื้นที่ทําน้ำ 1 ไร ใชน้ำ 1,738 ลูกบาศก
เมตร ขณะที่ พื้นท่ีปลูกสับปะรด 1 ไร ใชน้ำ 583 ลูกบาศกเมตร เปนตน จึงเปนวิธีหนึ่งของการดําเนินการ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ ไดรับผลกระทบจากภัยแลงในพ้ืนที่ตําบลสนวนอยางยั่งยืน  องคการบริหาร
สวนตําบลสนวนไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก       
การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก  จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสนวนคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ำ
และตนทุนในการใชจายลงได และ สามารถนําผลิตผลที่ เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบไดอีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ำตนทุนและสถานการณที่เก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจน สามารถถายทอดความรูเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึง ไดจัดทํากิจกรรม   
เชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอม
นําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  
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2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 
ประจําศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร  
2. สถานที่ดําเนินการ  

ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจ พอเพียง  
4.วิธีดําเนินการ  

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลสนวน  
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2562  
5.3 มอบใบประกาศนยีบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริศูนย สาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.4 ประชาสมัพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม   

6. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใชงบประมาณ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 กองสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลสนวน   

8. ตัวชี้วัด  
8.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง           

เพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขา ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  
9. ผลลัพธ 

9.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  

9.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลสนวนได  

9.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร  
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ลำดับท่ี 29 

มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบตัริาชการ” 

 

1.หลักการและเหตุผล  
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน

การประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่ นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ   

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสนวน   จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี  

2.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
2.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  

3. เปาหมาย/ผลผลิต   
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

4. พื้นท่ีดําเนินการ   
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

5.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
5.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
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ลำดับท่ี 30 

กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 

 

1.หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด  

องคการบริหารสวนตําบลสนวน  จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามใน ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลสนวน กับปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลสนวน และหัวหนาสํานัก ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการขององคการบริหารสวนตําบลสนวน  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  

2.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

2.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562  

2.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย   
            องคการบริหารสวนตําบลสนวน ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคบับัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทํา ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก
องคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนา
หนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้  
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1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน   
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน  
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ

ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกํากับดูแลและตดิตาม ผลการดําเนินงานดังกลาว  

1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด  

1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  
1.5  ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลกา

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล

สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

5. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี                      3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง                      1 
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ลำดับท่ี 31 

กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

 

1. หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตำบลสนวน  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตาม ภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลสนวน  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี 
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลสนวนยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาท่ี ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ  

การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายให หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง
ปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอ
ทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต  มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไม เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ   

นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหาสวนตำบลสนวน เพื่อ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3. เปาหมาย/ผลผลิต   
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
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4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  

- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณดําเนินการ   

ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 องคการบริหารสวนตำบลสนวน มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  

9.2 องคการบริหารสวนตำบลสนวน มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ตัวอยางท่ี  
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ลำดับท่ี 32 

มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

1.หลักการและเหตุผล  

 ดวยองคการบริหารสวนตำบลสนวน  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชน สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบ อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง  

ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตำบลสนวน  รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลสนวนขึ้น 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ   
2.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
3. เปาหมาย/ผลผลิต   

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5.วิธีดําเนินการ  

5.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
5.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม  

5.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตำบลใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

83 



 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตำบลสนวนตามคูมือ ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ  ที่เก่ียวของอยางถูกตอง  

ลำดับท่ี 33 

มาตรการ “ปรบัปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลสนวนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 

1.หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหนวยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตำบล
สนวน  จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตำบลสนวน  ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตำบลสนวน      
โดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ 
ที่ประชาชน สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตน
ตอไป  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง   

2.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลxxx  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลสนวน  จํานวน 1 แหง  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสาวนตำบลสนวน  (ภายในศูนยบริการรวม องคการบริหาร
สวนตำบลสนวน)  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
5.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบเปนปจจุบัน  
5.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคบัที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด   

5.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

5.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
5.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป  

84 



5.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-2- 
 

7. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ   
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสนวน 

8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
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ลำดับท่ี 34 

มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

 

1.หลักการและเหตุผล  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ   

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลสนวน  จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น  เพ่ือใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบล ไดงายและสะดวกมากขึ้น  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย  
2.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย  
2.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

3. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท

ขึ้นไป  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบล  
5. วิธีดําเนินการ  

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพื้นที่  ไดแก  
- แผนพัฒนาทองถ่ิน  
- งบประมาณรายจายประจําป  
- แผนการดําเนินงาน  
- แผนอัตรากําลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  
- ขอมูลรายรับและรายจาย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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7. งบประมาณดําเนินการ   
ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสนวน  

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร  
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ลำดับท่ี 35 

กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของอบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ  การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  
2. วัตถุประสงค  

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตำบลสนวน และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
6.ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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ลำดับท่ี 36 

 มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบล  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทาง ชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลxxxไดงายและสะดวกมากข้ึน  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  
2.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
2.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  

3. เปาหมาย/ผลผลิต   
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง  

4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
 - บอรดหนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
 - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลตามชุมชน/หมูบาน  
-  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่  
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง  
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสนวน  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน    
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ลำดับท่ี 37 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นของประชาชน เทศบาลxxxไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผน
แมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบล 
ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในป
ถัดไปกองสวัสดิการ สังคม องคการบริหารสวนตำบลสนวน จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบท
ชุมชน ประจําป พ.ศ. 2562 ขึ้น  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

2.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  
2.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาล  
2.4 เพือ่รับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  
2.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  
2.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 12 ชุมชน ในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลสนวน  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
   องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
5.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  
5.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ  
5.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
5.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
5.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
5.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
5.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหสำนักปลัดฯ และหนวยงานที่เก่ียวของ  
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5.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  

จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 12 ชุมชน  
7. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล  
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
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ลำดับท่ี 38 

มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตำบล  เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้ง
ในดานการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทา
เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย  
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน 
รวมทั้งเปนชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
2.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน  

3. เปาหมาย/ผลผลิต  
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ   

จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก  
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
-ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตำบล  
-ผาน facebook ศูนยบริการสาธารณสุข กองการแพทย เทศบาลxxx  

7.ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน  
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ลำดับท่ี 39 

มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลสนวนเปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรง
ในการดูแลดานการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูใน สภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่ เก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมที่มีเหตุเดือดรอน
รําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรง ดําเนินการตรวจสอบและแกไข
เหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว   

2.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ  
 2.3 เพ่ือเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่  
3. เปาหมาย  

รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องคการบริหาร
สวนตำบลสนวน  
4. วิธีดําเนินการ  

4.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ี
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

4.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
4.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลxxx  
4.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ง

การเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
4.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

รองทุกข/ รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค   
6. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
7. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
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8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
8.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการสอดสองดูแลการ ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

8.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข  

8.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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ลำดับท่ี 40 

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครดัลดปญหาทุจริต  
2.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
2.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
3. เปาหมายการดําเนินการ   

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
5. วิธีการดําเนินการ   

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2561  – 2564 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสนวน 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
9.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข  
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ลำดับท่ี 41 
มาตรการแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน 

 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น          
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือใหองคการ
บริหารสวนตำบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตำบล   มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวนข้ึน  
2.วัตถุประสงค  
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน และแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตำบลสนวน   ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่  ประชาคมอบต.ฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  จํานวน 11 คน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5. วิธีดําเนินการ  
 5.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  บางตําแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ องคการบริหารสวนตำบล จึงตองดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา 
ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด  
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลสนวน    
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
            องคการบริหารสวนตำบลสนวน  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลสนวน  เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลสนวนและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลสนวน  เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลสนวน  ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน       
ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 
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ลำดับท่ี 42 
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจำป 

 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขาง
ใหมและมีจํานวน หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลสนวน   จึงไดจัดทํา
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 2562 ขึ้น เพ่ือใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี      สวนรวมของประชาชนตอ
การพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
2.วัตถุประสงค  

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อีกทางหนึ่งดวย  
3.เปาหมาย  

ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  
4. วิธีดําเนินการ  

4.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่  
4.2 แตงตั้งคณะทํางาน  
4.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  
4.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลสนวน 
4.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

5.ระยะเวลาการดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)  
6. งบประมาณ  
 จำนวน  24,000  บาท  
7. ผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  
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ลำดับท่ี 43 
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 

 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546  

1.การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
2.การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
3.การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสนวนใหเกิดความ

โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน 
และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
สอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ
ได เสริมสรางบทบาทของประชาชน  

2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลสนวน 
3. เปาหมาย  

ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคณุวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
5. วิธีดําเนินการโครงการ  

5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลสนวนตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
5.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564)  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
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9. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ  
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลสนวน หรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลสนวน 
มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
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ลำดับท่ี 44 
โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2562 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรก
อยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ 
ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล  เปนไป
อยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  

2.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ   

2.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ    
คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  

2.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
2.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  

3. เปาหมาย/ผลผลิต  
พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหาร

สวนตำบล  
4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 สวนราชการทุกหนวยงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลสนวน 
 5. วิธีการดําเนินการ  

5.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
5.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

5.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
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5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ

กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย  
5.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น  

9.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  
9.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด    
9.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 



ลำดับท่ี 45 
โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนดองคการบริหารสวนตำบลจึงไดมีการจัดทํา
และรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลxxx  
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรxีxxทราบตามแบบที่

ระเบียบฯ กําหนด   
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ตามกําหนด  
3. เปาหมาย/ผลผลิต   

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริการสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  
5.วิธีดําเนินการ  

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

องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม  
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ลำดับท่ี 46 
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา
ใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดขึ้น และพัฒนา
ใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน  พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสนวนข้ึน  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน  

2.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ  

2.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
3. เปาหมาย  
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสนวน   เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
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4. วิธีดําเนินการ  

4.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  

4.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
สนวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

4.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล  
4.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

และผูบริหารทราบ  
5. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
6. หนวยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/สํานักปลัด ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวาง

ไว  
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
9.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
9.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
9.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
9.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
9.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(รอยละ 80 ในระดับมาก)  
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ลำดับท่ี 47 
กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการ
ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
2.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
2.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ  
2.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได  
3. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน  อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย 
5. วิธีดําเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ องคการบริหารสวนตำบลสนวน  ภายในเกาสิบวันนับแต
วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหน  เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น  และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย   เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ   

ตลอดปงบประมาณ 2562  และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
9 . ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงนิการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
9.2 มีการเบกิจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
9.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ  
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ลำดับท่ี 48 
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องคการบริหารสวนตําบลสนวน  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสนวน  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ  จัดจางจากตัวแทนชุมชน  เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับ
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง  สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการ
มีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลสนวน  

2.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสนวน ให
เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา  
3. เปาหมาย   

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

5.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลสนวน  ใหความสําคญัในการมีตัวแทนชุมชน
เขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย  

5.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ   

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสนวน 
10. ผลลัพธ  

การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสนวน มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  
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ลำดับท่ี 49 
โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข   
และหลักเกณฑ ตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและ
ยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความ
เขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นและ
ผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของ
กับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมาย
หรือถูกตรวจสอบ   

ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547   มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน   มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักปลัด  จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู ดาน
ระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  
2.วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  

2.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  

2.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  มีความรูความเขาใจมิให
ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

2.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  มีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาท่ีของรัฐ           
ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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3. เปาหมาย/ผลผลิต  
ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสนวน  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  

4. พื้นท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
5.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเขารับการ

อบรม  
5.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
5.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
7. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ   
  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตำบลสนวน  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน   ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

9.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน   มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน  

9.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน   มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

9.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลสนวน  มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต  
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ลำดับท่ี 50 
กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

 
1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุก
ภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี   สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
2.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

3. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน  
4. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
5.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  
5.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศพัท  
5.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
5.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
5.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

องคการบริหารสวนตำบลสนวน 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
9.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข  
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