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คํานํา

ด�วยคณะรฐัมนตรใีนการประชมุ เมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2559 ได �
มีมตเิห็นชอบยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอและให�หน�วยงานภาครฐัแปลงแนวทางและมาตรการสู�การปฏบิตัิ
โดยกําหนดไว �ในแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจาํปี โดยให�หน�วยงานภาครฐัดาํเนินการให�สอดคล�องกบั
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห�งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
กรอบยทุธศาสตร �ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏริปูประเทศด�าน
ต�างๆ เพื่อยกระดบัคะแนนของดชันีการรบัรู �การทจุรติสงูกว�าร �อยละ 50

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ มีความสาํคญัยิง่ในการบรหิารและ
พฒันาท�องถิน่ โดยมีแผนพฒันาท�องถิน่สีปี่เป็นเครือ่งมือกําหนด
ทศิทางในการบรหิารท�องถิน่ ดงันัน้ เพื่อให �การจดัทาํแผนพฒันา
ท�องถิน่สีปี่มีความสอดคล�องกบัยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการป�องกนั
และปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามมติ
คณะรฐัมนตรี และเพิ่มประสทิธภิาพในการป�องกนัการทจุรติ
ตลอดจนแสดงให�เห็นถงึเจตจาํนงทางการเมืองของผู �บรหิารองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ในการต�อต �านการทจุรติอย�างเป็นรปูธรรม
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํแผนปฏบิตักิารป�องกนั
การทจุรติสีปี่ (พ.ศ.2561 – 2564) ขึน้ เพื่อมุ�งส�งเสรมิการสร �าง
จติสาํนึกและค�านิยมให�ข �าราชการฝ� ายการเมืองและฝ� ายประจาํ
ปฏบิตัริาชการตามหลกัธรรมาภบิาล มีการประสานความร�วมมือ
ระหว�างหน�วยงานภาครฐั เอกชนและประชาชนในการตรวจสอบ
ตดิตาม ควบคมุ การใช �อาํนาจพร�อมกบัพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตัิ
ราชการให�เกดิความโปร�งใส ตรวจสอบได�
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ส�วนที่ 1
บทนํา

----------------------------------------

1. การวเิคราะห �ความเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่

การวเิคราะห �ความเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองค �ปกครอง
ส�วนท�องถิน่ มีวตัถปุระสงค �เพื่อต �องการบ�งชีค้วามเสีย่งของการทจุรติ
ทีม่ีอยู�ในองค �กรโดยการประเมินโอกาสของการทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้
ตลอดจนบคุคลหรอืหน�วยงานทีอ่าจเกีย่วข �องกบัการกระทาํทจุรติ
เพื่อพิจารณาว�าการควบคมุและการป�องกนัการทจุรติทีม่ีอยู�ใน
ปัจจบุนัมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม�

การทจุรติในระดบัท �องถิน่ พบว�าปัจจยัทีม่ีผลต�อการขยายตวั
ของการทจุรติในระดบัท �องถิน่ ได �แก� การกระจายอาํนาจลงสู�องค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ แม�ว�าโดยหลกัการแล�วการกระจายอาํนาจมี
วตัถปุระสงค �สาํคญั เพื่อให �การบรกิารต�างๆ ของรฐัสามารถ
ตอบสนองต�อความต�องการของชมุชนมากขึน้ มีประสทิธภิาพมากขึน้
แต�ในทางปฏบิตัทิาํให �แนวโน�มของการทจุรติในท�องถิน่เพิ่มมากขึน้
เช�นเดยีวกนั

ลกัษณะการทจุรติในส�วนขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
จาํแนกเป็น 7 ประเภท ดงันี้

1. การทจุรติด �านงบประมาณ การทาํบญัชี การจดัซือ้จดัจ �าง
และการเงนิการคลงั ส�วนใหญ�เกดิจากการละเลยขององค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่

2. สภาพหรอืปัญหาทีเ่กดิจากตวับคุคล
3. สภาพการทจุรติอนัเกดิจากช�องว�างของกฎระเบยีบและ

กฎหมาย
4.สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทจุรติทีเ่กดิจากการขาด

ความรู �ความเข �าใจและขาดคณุธรรมจรยิธรรม
5. สภาพหรอืลกัษณะปัญหาทีเ่กดิจากการขาดประชาสมัพนัธ �

ให �ประชาชนทราบ
6. สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทจุรติทีเ่กดิจากการ

ตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส�วนต�างๆ
7. สภาพหรอืลกัษณะปัญหาของการทจุรติทีเ่กดิจากอาํนาจ

บารมี และอทิธพิลท�องถิน่
สาเหตแุละปัจจยัทีนํ่าไปสู�การทจุรติขององค �กรปกครองส�วน

ท�องถิน่ สามารถสรปุเป็นประเด็นได � ดงันี้



1. โอกาส แม�ว�าในปัจจบุนัมีหน�วยงานและกฎหมายทีเ่กีย่วข �อง
กบัการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติแต�พบว�า ยงัคงมีช�องว�างทีท่าํ
ให �เกดิโอกาสของการทจุรติ ซึง่โอกาสดงักล�าวเกดิขึน้จากการบงัคบั
ใช �กฎหมายทีไ่ม�เข �มแข็ง กฎหมาย กฎระเบยีบไม�รดักมุ และอาํนาจ
หน�าทีโ่ดยเฉพาะข�าราชการระดบัสงูก็เป็นอกีโอกาสหน่ึงทีท่าํให �เกดิ
การทจุรติ

2. สิง่จงูใจ เป็นทีย่อมรบัว�าสภาวะทางเศรษฐกจิทีมุ่�งเน�นเรือ่ง
ของวตัถนิุยม สงัคมทนุนิยม ทาํให �คนในปัจจบุนัมุ�งเน�นทีก่ารสร �าง
ความร่ํารวย ด�วยเหตนีุ้ จงึเป็นแรงจงูใจให�เจ �าหน�าทีม่ีแนวโน�นทีจ่ะทาํ
พฤตกิรรมการทจุรติมากยิง่ขึน้

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร�งใส การทจุรติใน
ปัจจบุนัมีรปูแบบทีซ่บัซ �อนขึน้ โดยเฉพาะการทจุรติในเชงินโยบายที่
ทาํให �การทจุรติกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร�งใสทีม่ีประสทิธภิาพ ดงันัน้ จงึเป็น
การยากทีจ่ะเข �าไปตรวจสอบการทจุรติของบคุคลเหล�านี้
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4. การผกูขาด ในบางกรณีการดาํเนินงานของภาครฐั ได �แก�
การจดัซือ้-จดัจ �าง เป็นเรือ่งของการผกูขาด ดงันัน้ จงึมีความเกีย่วข �อง
เป็นห�วงโซ�ผลประโยชน �ทางธรุกจิ ในบางครัง้พบบรษัิทมีการให�สนิบน
แก�เจ �าหน�าทีเ่พื่อให �ตนเองได �รบัสทิธใินการดาํเนินงานโครงการของ
ภาครฐั รปูแบบของการผกูขาด ได�แก� การผกูขาดในโครงการ
ก�อสร �างและโครงสร �างพืน้ฐานภาครฐั

5. การได �รบัค�าตอบแทนทีไ่ม�เหมาะสม รายได�ไม�เพียงพอต�อ
รายจ�าย ความยากจนถอืเป็นปัจจยัหน่ึงทีท่าํให �ข �าราชการมี
พฤตกิรรมการทจุรติ เพราะความต�องการทีจ่ะมีสภาพความเป็นอยู�ทีด่ี
ขึน้ ทาํให �เจ �าหน�าทีต่ �องแสวงหาช�องทาง เพื่อเพิ่ม “รายได�พิเศษ”
ให�กบัตนเองและครอบครวั

6. การขาดจรยิธรรม คณุธรรม ในสมยัโบราณ ความซือ่สตัย �
สจุรติเป็นคณุธรรมทีไ่ด �รบัการเน�นเป็นพิเศษถอืว�าเป็นเครือ่งวดัความ
ดขีองคน แต�ในปัจจบุนัพบว�า คนมีความละอายต�อบาปและเกรงกลวั
ต�อบาปน�อยลง และมีความเห็นแก�ตวัมากยิง่ขึน้ มองแต�ประโยชน �ส�วน
ตนเป็นทีต่ัง้มากกว�าทีจ่ะยดึผลประโยชน �ส�วนรวม

7. มีค�านิยมทีผ่ิด ปัจจบุนัค�านิยมของสงัคมได�เปลีย่นจากยก
ย�องคนดี คนทีม่ีความซือ่สตัย �สจุรติเป็นยกย�องคนทีม่ีเงนิ คนทีเ่ป็น
เศรษฐี มหาเศรษฐี คนทีม่ีตาํแหน�งหน�าทีก่ารงานสงู ด �วยเหตนีุ้ ผู �ทีม่ี



ค�านิยมทีผ่ิดเห็นว�าการทจุรติเป็นวถิชีวีติเป็นเรือ่งปกตธิรรมดา เห็น
คนซือ่เป็นคนเซ�อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย�อมจะทาํการทจุรติฉ�อ
ราษฎร �บงัหลวง โดยไม�มีความละอายต�อบญุและบาป และไม�เกรง
กลวัต�อกฎหมายบ�านเมือง

2. หลกัการและเหตผุล
ปัจจบุนัปัญหาการทจุรติคอร �รปัชนัในประเทศไทยถอืเป็นปัญหา

เรือ้รงัทีนั่บวนัยิง่จะทวคีวามรนุแรงและสลบัซบัซ �อนมากยิง่ขึน้ และ
ส�งผลกระทบในวงกว �าง โดยเฉพาะอย�างยิง่ต�อความมัน่คงของชาติ
เป็นปัญหาลาํดบัต �นๆ ทีข่ดัขวางการพฒันาประเทศทัง้ในด �านเศรษฐกจิ
สงัคมและการเมืองเน่ืองจากเกดิขึน้ทกุภาคส�วนในสงัคมไทย ไม�ว�าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
มกัถกูมองจากสงัคมภายนอกว�าเป็นองค �กรทีเ่อือ้ต�อการทจุรติคอร �รปั
ชนัและมกัจะปรากฏข�าวการทจุรติตามสือ่และรายงานของทาง
ราชการอยู�เสมอ ซึง่ได �ส�งผลสะเทอืนต�อกระแสการกระจายอาํนาจ
และความศรทัธาต�อระบบการปกครองส�วนท�องถิน่อย�างยิง่ ส�งผลให�
ภาพลกัษณ �ของประเทศไทยเรือ่งการทจุรติคอร �รปัชนัมีผลในเชงิลบ
สอดคล�องกบัการจดัอนัดบัดชันีชีว้ดัภาพลกัษณ �คอร �รปัชนั
(Corruption Perception Index - CPI) ซึง่เป็นเครือ่งมือทีใ่ช �ประเมิน
การทจุรติคอร �รปัชนัทัว่โลก ทีจ่ดัโดยองค �กรเพื่อความโปร�งใส
นานาชาติ (Transparency Internationnal – IT) พบว�า ผลคะแนน
ของประเทศไทยระหว�างปี 2555 – 2558 อยู�ที่ 35 – 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู�อนัดบัที่ 76 จาก 168 ประเทศทัว่
โลก และเป็นอนัดบัที่ 3 ในประเทศอาเซยีนรองจากประเทศสงิคโปร �
และประเทศมาเลเซยี และล�าสดุพบว�าผลคะแนนของประเทศไทยปี
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได �ลาํดบัที่ 101 จาก 168 ประเทศ
ซึง่สามารถสะท�อนให�เห็นว�าประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ีปัญหาการ
คอร �รปัชนัอยู�ในระดบัสงู

แม�ว�าในช�วงระยะทีผ่�านมา ประเทศไทยได�แสดงให�เห็นถงึความ
พยายามในการปราบปรามการป�องกนัการทจุรติ ไม�ว�าจะเป็นการเป็น
ประเทศภาคภีายใต � อนุสญัญาสหประชาชาตวิ�าด �วยการต�อต �านการ
ทจุรติ (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)
พ.ศ.2546 การจดัตัง้องค �กรตามรฐัธรรมนูญ โดยเฉพาะอย�างยิง่
คณะกรรมการป�องกนัปราบปรามการทจุรติแห�งชาตไิด �จดัทาํ
ยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติมาแล�ว 3
ฉบบั แต�ปัญหาการทจุรติในประเทศไทยไม�ได �มีแนวโน�มทีล่ดน�อย
ถอยลง สาเหตทุีท่าํให �การทจุรติเป็นปัญหาทีส่าํคญัของสงัคมไทย
ประกอบด�วยปัจจยัทางด �านพืน้ฐาน โครงสร �างทางสงัคม ซึง่เป็น



สงัคมทีต่ัง้อยู�บนพืน้ฐานความสมัพนัธ �แนวดิง่ (Vertical Relation)
หรอือกีนัยหน่ึง

3

คอืพืน้ฐานของสงัคมอปุถมัภ �ทีท่าํให �สงัคมไทยยดึตดิกบัการช�วยเหลอื
เกือ้กลูกนั โดยเฉพาะในหมู�ญาตพิี่น�องและพวกพ�อง ยดึตดิกบักระแส
บรโิภคนิยม วตัถนิุยม ตดิความสบาย ยกย�องคนทีม่ีเงนิและมีอาํนาจ
คนไทยบางส�วนมองว�าการทจุรติคอร �รปัชนัเป็นเรือ่งปกตทิีย่อมรบัได �
ซึง่นับได �ว�าเป็นปัญหาทีฝั่งรากลกึในสงัคมไทยมาตัง้แต�อดตีหรอื
กล�าวได �ว�าเป็นส�วนหน่ึงของค�านิยมและวฒันธรรมไทยไปแล�ว ผนวก
กบัปัจจยัทางด �านการทาํงานทีไ่ม�ได �บรูณาการความร�วมมือของทกุ
ภาคส�วนไว �ด �วยกนั จงึส�งผลให�การทาํงานของกลไกหรอืความ
พยายามทีไ่ด �กล�าวมาข�างต �นไม�สามารถทาํได �อย�างเต็มศกัยภาพ
ขาดความเข �มแข็ง

ปัจจบุนัยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติทีใ่ช �อยู�เป็นฉบบัที่ 3 เริม่จากปี พ.ศ.2560 จนถงึปี พ.ศ.2564 ซึง่
มุ�งสู�การเป็นประเทศทีม่ีมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรม เป็น
สงัคมมิตใิหม�ทีป่ระชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทจุรติทกุรปูแบบ โดย
ได�รบัความร�วมมือจากฝ� ายการเมือง หน�วยงานของรฐั ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทกัษ �รกัษาผลประโยชน �ของชาตแิละประชาชน
เพื่อให �ประเทศไทยมีศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูิในด �านความโปร�งใส
ทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิยัทศัน � “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทัง้ชาตติ �านทจุรติ” มีเป�าหมายหลกัเพื่อให �ประเทศไทย
ได�รบัการประเมินดชันีการรบัรู �การทจุรติ (Corruption Perceptions
Index : CPI)ไม�น�อยกว�าร �อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึง่การทีร่ะดบั
คะแนนจะสงูขึน้ได �นัน้ การบรหิารงานภาครฐัต �องมีระดบัธรรมาภบิาล
ทีส่งูขึน้ เจ �าหน�าทีข่องรฐัและประชาชนต�องมีพฤตกิรรมแตกต�างจากที่
เป็นอยู�ในปัจจบุนั ไม�ใช �ตาํแหน�งหน�าทีใ่นทางทจุรติประพฤตมิิชอบ
โดยได�กําหนดยทุธศาสตร �การดาํเนินงานหลกัออกเป็น 6 ยทุธศาสตร �
ดงันี้

ยทุธศาสตร �ที่ 1 สร�างสงัคมทีไ่ม�ทนต�อการทจุรติ
ยทุธศาสตร �ที่ 2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการต�อต �าน

การทจุรติ
ยทุธศาสตร �ที่ 3 สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย
ยทุธศาสตร �ที่ 4 พฒันาระบบป�องกนัการทจุรติเชงิรกุ
ยทุธศาสตร �ที่ 5 ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการ

ทจุรติ
ยทุธศาสตร �ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู �การทจุรติ



(Corruption Perception Index : CPI)
ดงันัน้ เพื่อให �การดาํเนินการขบัเคลือ่นด �านการป�องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติบงัเกดิผลเป็นรปูธรรมในทางปฏบิตัิ เป็นไปตาม
เจตนารมณ �ของยทุธศาสตร �ว�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ จงึ
ได �ตระหนักและให�ความสาํคญักบัการบรหิารจดัการทีม่ีความโปร�งใส
สร �างค�านิยม วฒันธรรมสจุรติให �เกดิในสงัคมอย�างยัง่ยนื จงึได �
ดาํเนินการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติ เพื่อกําหนด
แนวทางการขบัเคลือ่นด �านการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติผ�าน
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการต�างๆ ทีเ่ป็นรปูธรรมอย�างชดัเจน อนัจะ
นําไปสู�การปฏบิตัอิย�างมีประสทิธภิาพ บรรลวุตัถปุระสงค �และ
เป�าหมายของการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติอย�างแท�จรงิ

3. วตัถปุระสงค �ของการจดัทาํแผน
1. เพื่อยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการต�อต �านการทจุรติ

ของผู �บรหิารองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
2. เพื่อยกระดบัจติสาํนึกรบัผิดชอบในผลประโยชน �ของ

สาธารณะของข�าราชการฝ� ายการเมือง ข �าราชการฝ� ายบรหิาร
บคุลากรขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่รวมถงึประชาชนในท�องถิน่

3. เพื่อให �การบรหิารราชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
เป็นไปตามหลกับรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี (Good Governance)
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4. เพื่อส�งเสรมิบทบาทการมีส�วนร�วม (people’s participation)
และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบรหิาร
กจิการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

5. เพื่อพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืข�ายในการ
ตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

4. เป�าหมาย
1. ข�าราชการฝ� ายการเมือง ข �าราชการฝ� ายบรหิาร บคุลากร

ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ รวมถงึประชาชนในท�องถิน่มี
จติสาํนึกและความตระหนักในการปฏบิตัหิน�าทีร่าชการให�บงัเกดิ
ประโยชน �สขุแก�ประชาชนท�องถิน่ ปราศจากการก�อให�เกดิข �อสงสยั
ในการประพฤติ ปฏบิตัติามมาตรการจรยิธรรม การขดักนัแห�ง
ผลประโยชน �และแสวงหาประโยชน �โดยมิชอบ

2. เครือ่งมือ/มาตรการการปฏบิตังิานทีส่ามารถป�องกนัปัญหา



เกีย่วกบัการทจุรติและประพฤตมิิชอบของข�าราชการ
3. โครงการ/กจิกรรม/มาตรการทีส่นับสนุนให�สาธารณะและ

ภาคประชาชนเข �ามามีส�วนร�วมและตรวจสอบการปฏบิตัหิรอืบรหิาร
ราชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

4. กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืข�ายในการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ราชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ทีม่ีเข �มแข็งในการตรวจสอบ
ควบคมุและถ�วงดลุการใช �อาํนาจอย�างเหมาะสม

5. องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ มีแผนงานทีม่ีประสทิธภิาพ ลด
โอกาสในการกระทาํการทจุรติและประพฤตมิิชอบ จนเป็นทีย่อมรบั
จากทกุภาคส�วน

5. ประโยชน �ของการจดัทาํแผน
1. ข�าราชการฝ� ายการเมือง ข �าราชการฝ� ายบรหิาร บคุลากร

ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ รวมถงึประชาชนในท�องถิน่ มีจติ
สาํนักรกัท �องถิน่ของตนเอง อนัจะนํามาซึง่การสร �างค�านิยม และ
อดุมการณ �ในการต�อต �านการทจุรติ (Anti-Corruption) จากการ
ปลกูฝังหลกัคณุธรรม จรยิธรรม หลกัธรรมาภบิาล รวมถงึหลกั
เศรษฐกจิพอเพียง ทีส่ามารถนํามาประยกุต �ใช �ในการทาํงานและ
ชวีติประจาํวนั

2. องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ สามารถบรหิารราชการเป็นไป
ตามหลกับรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี (Good Governance) มีความ
โปร�งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได�

3. ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตัง้แต�ร�วมคดิ ร�วมทาํ ร�วมตดัสนิใจ
รวมถงึร�วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองทีม่ีจติสาํนึกรกัท �องถิน่ อนัจะ
นํามาซึง่การสร �างเครอืข�ายภาคประชาชนทีม่ีความเข �มแข็งในการเฝ�า
ระวงัการทจุรติ

4. สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถงึเครอืข�ายใน
การตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ทัง้
จากภายในและภายนอกองค �กรทีม่ีความเข �มแข็งในการเฝ�าระวงัการ
ทจุรติ

5. องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ มีแนวทางการบรหิารราชการทีม่ี
ประสทิธภิาพ ลดโอกาสในการกระทาํการทจุรติและประพฤตมิิชอบ
จนเป็นทีย่อมรบัจากทกุภาคส�วนให�เป็นองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ต �นแบบ ด�านการป�องกนัการทจุรติ อนัจะส�งผลให�ประชาชนในท�องถิน่
เกดิความภาคภมูิใจและให�ความร�วมมือกนัเป็นเครอืข�ายในการเฝ�า
ระวงัการทจุรติทีเ่ข �มแข็งอย�างยัง่ยนื



ส�วนที่ 2
แผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติสีปี่

(พ.ศ.2561 – 2564)
------------------------------------------

มิติ
ภารกจิ
ตามมิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมาย
เหตุงบประมา

ณ(บาท)
งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

1.การ
สร �าง
สงัคม
ทีไ่ม�
ทนต�อ
การ
ทจุรติ

1.1 การ
สร �าง
จติสํานึก
และความ
ตระหนัก
แก�
บคุลากร
ทัง้
ข �าราชการ
การเมือง
ฝ� ายบรหิาร
ข �าราชการ
การเมือง
ฝ� ายสภา
ท�องถิน่
และฝ� าย
ประจาํ
ของ
องค �กร
ปกครอง
ส�วนท�องถิน่

1.1.1 (1)
โครงการ
บรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาล

1.1.1 (2)
โครงการพฒันา
คณุธรรมจรยิธรรม

1.1.1 (3)
โครงการฝึกอบรม
คณุธรรม
จรยิธรรมแก�คณะ
ผู �บรหิาร สมาชกิ
สภาและพนักงาน
อบต.มจุลนิท �

1.1.2 (1)
มาตรการ“ส�งเสรมิ
การปฏบิตังิาน
ตามประมวล
จรยิธรรมของ
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบลมจุลนิท �”

1.1.2 (2)
มาตรการ“เสรมิสร �า
งองค �ความรู �ด �าน
การต�อต �านการ
ทจุรติ”

1.1.3 (1) กจิกรรม
ให�ความรู � เรือ่ง
ผลประโยชน �ทบั
ซ �อนให�กบั

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �



บคุลากรของ
องค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่

1.1.3 (2)
มาตรการ“จดัทาํ
คู�มือการป�องกนั
ผลประโยชน �ทบั
ซ �อน”

งบประมา
ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

งบประมา
ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

งบประมา
ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

งบประมา
ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

1.2 การ
สร �าง
จติสํานึก
และความ
ตระหนัก
แก�
ประชาชน
ทกุภาค
ส�วนใน
ท�องถิน่

1.2.1 โครงการ
ปรบัปรงุภมูิทศัน �
ในพืน้ทีต่ําบล
มจุลนิท �

1.2.2 โครงการ
รณรงค �ลดใช�
ถงุพลาสตกิเพื่อ
รกัษาสิง่แวดล�อม

1.2.3 โครงการ
จดัการขยะชมุชน
ณ แหล�งกาํเนิด

1.2.4 โครงการ
สร �างจติสํานึกใน
การจดัการขยะ
ชมุชน

1.2.5 โครงการ
บรหิารจดัการขยะ

1.2.6 โครงการทาํ
ความสะอาด big
cleaning day
ตําบลมจุลนิท �

1.2.7 โครงการ
ส�งเสรมิอาชพีต�างๆ
ให�แก�ประชาชน

80,000

10,000

20,000

10,000

30,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

80,000

10,000

20,000

10,000

30,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

80,000

10,000

20,000

10,000

30,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

80,000

10,000

20,000

10,000

30,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

20,000

6



มิติ
ภารกจิ
ตามมิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
หมาย
เหตุงบประมา

ณ(บาท)
งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

1.3 การ
สร �าง
จติสํานึก
และความ
ตระหนัก
แก�เด็ก
และ
เยาวชน

1.3.1 โครงการพาน�
องท�องธรรมะ

1.3.2 โครงการ
สร �างภมูิคุ �มกนัทาง
สงัคมให�เด็กและ
เยาวชนตําบล
มจุลนิท �(กจิกรรม”
ส�งเสรมิการเรยีนรู �
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง)

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

มิตทิี่ 1 รวม 3 มาตรการ 1
กจิกรรม

12 โครงการ

190,000 190,000 190,000 190,000

2.
การ
บรหิาร
ราชกา
รเพื่อ
ป�องกนั
การ
ทจุรติ

2.1 แสดง
เจตจาํนง
ทางการ
เมืองใน
การ
ต�อต �าน
การทจุรติ
ของ
ผู �บรหิาร

2.1.1 กจิกรรม
ประกาศเจตจาํนง
ต�อต �านการทจุรติ
ของผู �บรหิาร
องค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

2.2
มาตรการ
สร �าง
ความ
โปร�งใส
ในการ
ปฏบิตัิ
ราชการ

2.2.1 (1) มาตรการ
ออกคําสัง่
มอบหมายของ
นายกองค �การ
บรหิารส�วนตําบล
มจุลนิท �ปลดั
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบลมจุลนิท �
และหวัหน�าส�วน
ราชการ

2.2.1 (2) กจิกรรม
“สร�างความโปร�งใส
ในการพิจารณา
เลือ่นขัน้เงนิเดอืน"”

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ



2.2.2 (1) กจิกรรม
“ควบคมุการ
เบกิจ�ายเงนิตาม
ข�อบญัญตัิ
งบประมาณ
รายจ�ายประจาํปี”

2.2.2 (2) กจิกรรม
“การพฒันาแผน
และกระบวนการ
จดัหาพสัด”ุ

2.2.2 (3) โครงการ
เผยแพร�ข �อมลู
ข�าวสารด �านการ
จดัซือ้-

จดัจ �าง

2.2.3 (1) กจิกรรม
การใช �บตัรควิใน
การตดิต�อราชการ

2.2.3 (2)
มาตรการ“ยกระดบั
คณุภาพการ
บรกิารประชาชน”

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

2.3
มาตรการ
การใช �
ดลุยพินิจ
และใช �
อาํนาจ
หน�าทีใ่ห �
เป็นไป
ตาม
หลกัการ
บรหิาร
กจิการ

2.3.1 (1) กจิกรรม
การลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน

2.3.1 (2) โครงการ
ลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏบิตัริาชการ

2.3.2 (1) มาตรการ
การมอบอาํนาจ
อนุมตัิ อนุญาต สัง่
การ เพื่อลด

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ



บ�านเมือง
ทีด่ี

ขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ราชการ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

7

มิติ
ภารกจิ
ตามมิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ

(บาท)

2.4 การ
เชดิชู
เกยีรตแิก�
หน�วยงาน/
บคุคล ใน
การดําเนิน
กจิการ
การ
ประพฤติ
ปฏบิตัติน
ให�เป็นที่
ประจกัษ �

2.4.1 (1) กจิกรรม
ยกย�องเชดิชู
เกยีรตหิน�วยงาน/
บคุคลทีป่ระพฤติ
ปฏบิตัตินให�เป็นที่
ประจกัษ �

2.4.2 (1) กจิกรรม
ยกย�องและเชดิชู
เกยีรตแิก�บคุคล
หน�วยงาน องค �กร
ดเีด�น ผู �ทาํ
คณุประโยชน �หรอื
เข �าร�วม

ในกจิกรรมของ
องค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่

2.4.3 (1) กจิกรรม
เชดิชเูกยีรติ
ประชาชนผู �ปฏบิตัิ
ตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

2.5
มาตรการ
จดัการใน

2.5.1 (1) มาตรการ
“จดัทาํข �อตกลง
การปฏบิตัริาชการ”

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ



กรณีได �
ทราบหรอื
รบัแจ �ง
หรอื
ตรวจสอบ
พบการ
ทจุรติ

2.5.2 (1)
มาตรการ“ให�ความ
ร�วมมือกบั
หน�วยงานตรวจสอบ
ทัง้ภาครฐัและ
องค �กรอสิระ”

2.5.3 (1)
มาตรการ“แต�งตัง้
ผู �รบัผิดชอบ
เกีย่วกบัเรือ่ง
ร �องเรยีน”

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

มิตทิี่ 2 รวม 6 มาตรการ 9
กจิกรรม

2 โครงการ

- - - -

3.
การ
ส�งเสรมิ
บทบาท
และ
การมี
ส�วน
ร�วม
ของ
ภาค
ประชา
ชน

3.1 จดัให�
มีและ
เผยแพร�
ข �อมลู
ข�าวสารใน
ช�องทางที่
เป็นการ
อาํนวย
ความ
สะดวกแก�
ประชาชน
ได�มีส�วน
ร�วม
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการ
ตาม
อาํนาจ
หน�าทีข่อง
องค �กร
ปกครอง
ส�วน
ท�องถิน่ได �
ทกุขัน้ตอน

3.1.1 (1) มาตรการ
“ปรบัปรงุศนูย �
ข �อมลูข�าวสารของ
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบลมจุลนิท �
ให �มีประสทิธภิาพ
มากขึน้”

3.1.1 (2) กจิกรรม
“อบรมให�ความรู �
ตาม พ.ร.บ.ข�อมลู
ข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540”

3.1.2 (1) มาตรการ
“เผยแพร�ข �อมลู
ข�าวสารทีส่ําคญั
และหลากหลาย”

3.1.2 (2) กจิกรรม
“การเผยแพร�
ข �อมลูข�าวสาร
ด �านการเงนิ การ
คลงั พสัดุ และ
ทรพัย �สนิของ
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบลและการ
รบัเรือ่งร �องเรยีน

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �



เกีย่วกบัการเงนิ
การคลงั”

งบประมา
ณ

งบประมา
ณ

งบประมา
ณ

8

มิติ
ภารกจิตาม

มิติ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ

(บาท)

3.1.3 (1) มาตรการ
“จดัให�มีช�องทางที่
ประชาชนเข �าถงึ
ข �อมลูข�าวสาร
ขององค �การ
บรหิารส�วนตําบล
มจุลนิท �”

3.1.3 (2)
โครงการสือ่
ประชาสมัพนัธ �

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

3.2 การรบั
ฟังความคดิ
เห็น การรบั
และ
ตอบสนอง
เรือ่ง
ร �องเรยีน/
ร �องทกุข �
ของ
ประชาชน

3.2.1 (1)
โครงการจดั
ประชาคมแผน
ชมุชน

3.2.1 (2)
กจิกรรมการ
ดําเนินงานศนูย �รบั
เรือ่งราวร �องทกุข �
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบลมจุลนิท �

3.2.2 (1)
มาตรการกาํหนด
ขัน้ตอน/

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ



กระบวนการเรือ่ง
ร �องเรยีน

3.2.2 (2) โครงการ
อบต.พบประชาชน

3.2.3 (1) กจิกรรม
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ข�อเท็จจรงิให �ผู �
ร �องเรยีน/ร �อง
ทกุข �รบัทราบ

10,000

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

10,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

10,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

10,000

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

3.3 การ
ส�งเสรมิให �
ประชาชน
มีส�วนร�วม
บรหิาร
กจิการของ
องค �กร
ปกครอง
ส�วนท�องถิน่

3.3.1 (1)
มาตรการแต�งตัง้
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จดัทาํแผนพฒันา
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบลมจุลนิท �

3.3.1 (2)
โครงการประชมุ
ประชาคมหมู�บ �าน
และตําบลประจาํปี

3.3.1 (3)
กจิกรรมการ
ส�งเสรมิและ
สนับสนุนการ
จดัทาํแผนชมุชน

3.3.2 (1)
มาตรการแต�งตัง้
ตวัแทนประชาคม
เข �าร�วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจรบังานจ �าง

3.3.3 (1)
กจิกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏบิตัริาชการ
ขององค �การ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ



บรหิารส�วนตําบล
มจุลนิท �

3.3.3 (2)
มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ �และ
วธิกีารบรหิาร
กจิการบ �านเมืองที่
ดขีององค �การ
บรหิารส�วนตําบล
มจุลนิท �

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

มิตทิี่
3

รวม 7 มาตรการ 6
กจิกรรม

4 โครงการ

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

9

มิติ
ภารกจิ
ตามมิติ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หมาย
เหตุงบประมาณ

(บาท)
งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

งบประมา
ณ

(บาท)

4. การ
เสรมิส
ร �าง
และ
ปรบัปรุ
งกล
ไกใน
การ
ตรวจส
อบ
การ
ปฏบิตัิ
ราชกา
รของ

4.1 มีการ
จดัวาง
ระบบและ
รายงาน
การ
ควบคมุ
ภายใน
ตามที่
คณะกรรม
การตรวจ
เงนิ
แผ�นดนิ
กาํหนด

4.1.1 (1)
โครงการจดัทาํ
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจาํปี

4.1.1 (2)
โครงการจดัทาํ
รายงานการ
ควบคมุภายใน

4.1.2 (1) กจิกรรม
ตดิตามประเมินผล
การควบคมุภายใน

4.1.2 (2)

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา



องค �กร
ปกครอ
งส�วน
ท�องถิน่

มาตรการตดิตาม
ประเมินผลการ
ควบคมุภายใน
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบลมจุลนิท �

ไม�ใช �
งบประมาณ

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

4.2 การ
สนับสนุน
ให�ภาค
ประชาชน
มีส�วนร�วม
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
หรอืการ
บรหิาร
ราชการ
ตาม
ช�องทางที่
สามารถ
ดําเนินการ
ได �

4.2.1 (1)
มาตรการส�งเสรมิ
ให �ประชาชนมีส�วน
ร�วมตรวจสอบ
กาํกบั ดแูลการ
บรหิารงานบคุคล
เกีย่วกบัการบรรจุ
แต�งตัง้ โอนย�าย

4.2.2 (1) กจิกรรม
การรายงานผลการ
ใช �จ�ายเงนิให �
ประชาชนทราบ

4.2.3 (1) กจิกรรม
การจดัหา
คณะกรรมการ
จดัซือ้จดัจ �างจาก
ตวัแทนชมุชน

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

4.3 การ
ส�งเสรมิ
บทบาท
การ
ตรวจสอบ
ของสภา
ท�องถิน่

4.3.1 (1) กจิกรรม
ส�งเสรมิความรู �ด �าน
ระเบยีบ กฎหมาย
ท�องถิน่ ผู �บรหิาร
และสมาชกิสภา
ท�องถิน่

4.3.1 (2) กจิกรรม
การส�งเสรมิและ
พฒันาศกัยภาพ
สมาชกิสภาท�องถิน่

4.3.2 (1) กจิกรรม
ส�งเสรมิสมาชกิ
สภาท�องถิน่ให �มี

ไม�ใช �
งบประมาณ

10,000

ไม�ใช �
งบประมาณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

10,000

ไม�ใช �

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

10,000

ไม�ใช �

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

10,000

ไม�ใช �



บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของ
ฝ� ายบรหิาร

4.3.2 (2) กจิกรรม
การมีส�วนร�วมใน
การปฏบิตังิานของ
สมาชกิสภา
องค �การบรหิาร
ส�วนตําบล

ไม�ใช �
งบประมาณ

งบประมา
ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

งบประมา
ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

งบประมา
ณ

ไม�ใช �
งบประมา

ณ

4.4 เสรมิ
พลงัการมี
ส�วนร�วม
ของชมุชน
และบรูณา-
การทกุ
ภาคส�วน
เพื่อ
ต�อต �าน
การทจุรติ

4.4.1 (1) กจิกรรม
การตดิป�าย
ประชาสมัพนัธ �
กรณีพบเห็นการ
ทจุรติ

1,000 1,000 1,000 1,000

มิตทิี่ 4 รวม 2 มาตรการ 8
กจิกรรม

2 โครงการ

11,000 11,000 11,000 11,000

รวม 4 มิติ

18 มาตรการ 24
กจิกรรม

20 โครงการ

211,000 211,000 211,000 211,000

ส�วนที่ 3
รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตัิ

การฯ
------------------------------------------

มิตทิี่ 1 การสร �างสงัคมทีไ่ม�ทนต�อการทจุรติ
1.1 การสร �างจติสาํนึกและความตระหนักแก�บคุลากรทัง้ข �าราชการ
การเมืองฝ� ายบรหิาร ข �าราชการการเมืองฝ� ายสภาท�องถิน่ และฝ� าย
ประจาํขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
1.1.1 สร�างจติสาํนึกและความตระหนักในการปฏบิตัริาชการตาม
อาํนาจหน�าทีใ่ห �บงัเกดิประโยชน �สขุแก�ประชาชนในท�องถิน่
โครงการที่ 1



1. ชือ่โครงการ : โครงการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
2. หลกัการและเหตผุล

หลกัธรรมาภบิาล หรอื การบรหิารจดัการทีด่ี (Good
Governance) เป็นหลกัสาํคญัในการบรหิารและการปฏบิตังิานจะต�อง
มีความสจุรติ โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� รวมทัง้เป็นการ
เสรมิสร �างจติสาํนึกในการทาํงานและความรบัผิดชอบต�อหน�าทีข่อง
ตนเอง นอกจากนี้ ยงัต �องมีการส�งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม
เพื่อให �สามารถปฏบิตังิานร�วมกนัได �อย�างมีประสทิธภิาพ และนําไปสู�
การพฒันาองค �กรอย�างต�อเน่ือง อกีทัง้สามารถแก�ปัญหาความขดัแย �ง
ภายในองค �กรได �อกีด �วย จากสภาพปัญหาการทจุรติคอร �รปัชนัทีเ่ป็น
ปัญหาเรือ้รงั ทีม่ีส�วนบัน่ทอนความเจรญิของประเทศไทยมานาน จงึ
จาํเป็นอย�างยิง่ทีจ่ะต �องมีการป�องกนัและแก�ไขปัญหาการทจุรติคอร �รั
ปชนัอย�างจรงิจงั ในสถานการณ �วกิฤตปัิญหาการทจุรติคอร �รปัชนัใน
สงัคมไทยดงักล�าว ทกุภาคส�วนในสงัคมไทยต�างเห็นพ�องตรงกนัว�า
การทีจ่ะทาํให �ปัญหาการคอร �รปัชนัลดน�อยลงและหมดไปได�ในทีส่ดุ
นัน้ ต �องนําหลกัธรรมาภบิาลไปปรบัใช �กบัทกุภาคส�วนไม�ว�าจะเป็น
ภาคส�วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธรุกจิเอกชน ตลอดจนภาค
ประชาสงัคมอย�างเข �มงวดจรงิจงั พร �อมทัง้สร �างทศันคตใิหม�ปลกู
จติสาํนึกของคนไทยร�วมต �านภยัการทจุรติ ควบคู�กบัการ
เปลีย่นแปลงค�านิยมไปในทศิทางทีไ่ม�เอือ้หรอืสนับสนุนการทจุรติคอร �
รปัชนั ทัง้นี้ กลไกการนําหลกัธรรมาภบิาล ซึง่ประกอบด�วย ความชอบ
ธรรม ความโปร�งใส ความรบัผิดชอบและการตรวจสอบได� ความมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และการมีส�วนร�วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการนัน้ ปรากฏอยู�ในบทบญัญตัขิอง
กฎหมายรฐัธรรมนูญแห�งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบุนั ซึง่ได �วาง
กรอบการนําหลกัธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏริปูการบรหิาร
การปกครองของหน�วยงานองค �กรต�างๆ ของภาครฐั จงึนับเป็นการส�ง
สญัญาณเชงิบวกให�เห็นว�าประเทศไทยมีพฒันาการเปลีย่นแปลงไป
ในทางทีด่ขีึน้ แต�อย�างไรก็ตาม สาํหรบักรอบการนําหลกัธรรมาภบิาล
ไปเป็นตามแนวทางการปฏริปูการบรหิารการปกครองของหน�วยงาน
หรอืองค �กรภาครฐันัน้ ปัจจบุนัยงัคงอยู�บนความหลากหลายใน
องค �ประกอบหลกัของธรรมาภบิาล ซึง่ประกอบด�วยหลกัความชอบ
ธรรม (Legitimacy) หลกัความโปร�งใส (Transparency) หลกัความ
รบัผิดชอบและการตรวจสอบได� (Accountability) หลกัความมี
ประสทิธภิาพ (Efficiency) และหลกัการมีส�วนร�วม (Participation)
ดงันัน้ การพิจารณาคดัเลอืกนําองค �ประกอบหลกัของธรรมาภบิาล
เหล�านัน้ มาใช �เป็นเครือ่งมือกลไกในการสร �างมาตรฐานด�านความ
โปร�งใส สาํหรบัหน�วยงานหรอืองค �กรใดๆ จะต�องคาํนึงถงึกรอบ



เป�าหมาย วตัถปุระสงค �แนวทาง หรอืวธิกีารดาํเนินงานทีห่น�วยงาน
องค �กรสามารถปฏบิตัิ เพื่อสร �างระบบบรหิารกจิการบ �านเมืองและ
สงัคมทีด่ไีด �ต�อไป

ดงันัน้ เพื่อประโยชน �ในการบรหิารราชการขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึจดัทาํ
โครงการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขึน้

11

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อให �ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรขององค �กรมีความรู �ความ

เข �าใจในเรือ่งหลกัธรรมาภบิาล คณุธรรม จรยิธรรม
2. เพื่อให �ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรมีความรู �ความเข �าใจและให�

ความสาํคญักบัการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิิชอบ
3. เพื่อให �ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรมีความรู �ความเข �าใจในหลกั

และแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงและสามารถนําไปประยกุต �ใช �
ในการทาํงานและการดาํเนินชวีติได �

4. เพื่อให �ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรสามารถนําองค �ความรู �ต�างๆ
ไปประยกุต �ใช �ในการทาํงานให�กบัองค �กรได �อย�างมีประสทิธภิาพ
4. เป�าหมาย

ผู �บรหิารท�องถิน่ สมาชกิสภาท�องถิน่ พนักงานส�วนตาํบลและ
พนักงานจ �าง
5. พืน้ทีด่าํเนินการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
6. วธิดีาํเนินการ

1. จดัทาํโครงการเพื่อขออนุมตัจิากผู �บรหิารท�องถิน่
2. มอบหมายงานให�กบัผู �รบัผิดชอบโครงการและผู �ทีเ่กีย่วข �อง

เพื่อวางแผนและจดัเตรยีมโครงการ
3. ประสานงานกบัหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง เพื่อจดัหาวทิยากร
4. จดัทาํกําหนดการและหวัข �อการอบรม
5. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดาํเนินการตาม

โครงการให�ผู �บรหิารท�องถิน่ทราบ
7. ระยะเวลาการดาํเนินงาน

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณทีใ่ช �ในการดาํเนินการ

ไม�ใช �งบประมาณ



9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
1. ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรขององค �กรมีความรู �ความเข �าใจใน

เรือ่งหลกัธรรมาภบิาล คณุธรรมและจรยิธรรม
2. ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรมีความรู �ความเข �าใจและให�

ความสาํคญักบัการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิิชอบ
3. ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรมีความรู �ความเข �าใจในหลกัและ

แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง และสามารถนําไปประยกุต �ใช �ใน
การทาํงานและการดาํเนินชวีติได �

4. ผู �บรหิารท�องถิน่ บคุลากรสามารถนําองค �ความรู �ต�างๆ ไป
ประยกุต �ใช �ในการทาํงานให�กบัองค �กรได �อย�างมีประสทิธภิาพ
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โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ : โครงการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม
2. หลกัการและเหตผุล

การพฒันาประเทศให�ก �าวหน�าประชาชนมีความสขุอย�างยัง่ยนื
และสามารถก�าวพ�นทกุวกิฤตของโลกทีม่ากบักระแสโลกาภวิฒัน � มี
รากฐานสาํคญัจากการพฒันาบคุคลในประเทศนัน้ๆ ให�เป็นคนดี ซึง่มี
ความเกีย่วข �องโดยตรงกบัการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของคนใน
สงัคมโดยเฉพาะ “เจ �าหน�าทีข่องรฐั” ซึง่ได �รบัมอบหมายภารกจิในการ
ให�บรกิารสาธารณะแก�ประชาชน ใช�อาํนาจทีไ่ด �รบัอย�างซือ่สตัย �ต �อง
ดแูล จดัการตดัสนิใจเกีย่วกบัการให�บรกิารสาธารณะ การจดัการ
ทรพัยากรของชาตใิห �เกดิประโยชน �สงูสดุต�อประชาชนและ
ประเทศชาติ

คณะรฐัมนตรี ในการประชมุเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลกัการเกีย่วกบัยทุธศาสตร �การส�งเสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมในภาครฐัไว �5 ยทุธศาสตร �และยทุธศาสตร �ที่ 4 การส�งเสรมิ
คณุธรรม ในองค �กรเพื่อเป็นต �นแบบให�ข �าราชการได �เรยีนรู �และปฏบิตัิ
ตาม

จากหลกัการและเหตผุลดงักล�าว องค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �จงึเห็นความสาํคญัในการพฒันาบคุลากรในสงักดั เพื่อ
ตระหนักถงึการสร �างจติสาํนึกให�มีคณุธรรม จรยิธรรม และปฏบิตังิาน
ด�วยความซือ่สตัย �สจุรติ มีจติสาํนึกทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ประพฤติ
ปฏบิตัตินเป็นแบบอย�างทีด่แีก�ประชาชน จงึได �จดัทาํโครงการ
เสรมิสร �างคณุธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ



ปฏบิตังิานและประโยชน �สงูสดุของประชาชน
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อปลกูจติสาํนึกให�พนักงานเจ �าหน�าทีข่ององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �มีคณุธรรม จรยิธรรม เข �าใจหลกัธรรมของ
พระพทุธศาสนา และน�อมนําเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงไป
เป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติส�วนตวั และในการปฏบิตัริาชการ

2. เพื่อให �พนักงาน ได�รบัการพฒันาจติใจ และพฒันาตนเองให�มี
จติสาธารณะ เกดิความสาํนึกร�วมในการเสรมิสร �างสงัคมแห�ง
คณุธรรมและสมานฉันท �ประพฤตตินเป็นพลเมืองดี สร �างประโยชน �
แก�ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาติ สร �างจติสาํนึกในการทาํ
ความดี รู �จกัการให� การเสยีสละและการบาํเพ็ญสาธารณะประโยชน �
ร�วมกนั

3. เพื่อเป็นการสร �างภาพลกัษณ �ทีด่ขีององค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �ในการเสรมิสร �างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล
4. เป�าหมาย

ผู �บรหิาร สมาชกิสภา พนักงานส�วนตาํบลและพนักงานจ �าง
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
5. พืน้ทีด่าํเนินการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
6. วธิกีารดาํเนินการ

1. จดักจิกรรมการบรรยายเสรมิสร �างคณุธรรมจรยิธรรม โดย
คณะผู �บรหิาร ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบล บรรยายให�ความรู �แก�
พนักงานเจ �าหน�าที่

2. จดักจิกรรมบาํเพ็ญประโยชน �นอกสถานที่ ส�งเสรมิให �รู �รกั
สามคัคี เสยีสละ ช�วยเหลอื แบ�งปันและเห็นคณุค�าของการเสรมิสร �าง
สงัคมแห�งความดมีีคณุธรรม เช�น การช�วยเหลอืผู �ด �อยโอกาสทาง
สงัคมหรอืทาํบญุถวายทานแก�พระภกิษุสงฆ �ทีช่ราหรอือาพาธ เป็นต �น
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3. จดักจิกรรมทาํบญุถวายเครือ่งไทยธรรม ทาํบญุงานประเพณี
และบาํเพ็ญประโยชน �ณ วดัในพืน้ที่

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

8. งบประมาณในการดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ



สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �

1. พนักงาน เจ �าหน�าที่ มีคณุธรรมจรยิธรรม เข �าใจหลกัธรรม
ของพระพทุธศาสนาและน�อมนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงเป็น
แนวทางในการดาํเนินชวีติและการปฏบิตังิาน

2. พนักงาน เจ �าหน�าที่ ได �รบัการพฒันาจติใจ พฒันาตนให�มีจติ
สาธารณะเกดิความสาํนึกร�วมในการสร �างสงัคมแห�งคณุธรรมและ
สมานฉันท �สร �างประโยชน �แก�ครอบครวัและประเทศชาติ รู �จกัการให�
และเสยีสละเพื่อประโยชน �ส�วนรวม

3. สร�างภาพลกัษณ �ทีด่ขีององค �กร เสรมิสร �างคณุธรรม
จรยิธรรมและธรรมาภบิาล

โครงการที่ 3
1. ชือ่โครงการ : โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรมแก�คณะ
ผู �บรหิาร สมาชกิสภาและพนักงานองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
2. หลกัการและเหตผุล

ตามรฐัธรรมนูญแห�งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2557
ฉบบัชัว่คราว ได �บญัญตัใิห �มีประมวลจรยิธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมของผู �ดาํรงตาํแหน�งทางการเมือง ข �าราชการ หรอื
เจ �าหน�าทีข่องรฐัแต�ละประเภท โดยให�มีกลไกและระบบในการบงัคบั
ใช �อย�างมีประสทิธภิาพ และองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �
จดัทาํประมวลจรยิธรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เพื่อ
เป็นกลไกในการปฏบิตังิานให�สอดคล�องการหลกัคณุธรรมจรยิธรรม
ซึง่หวัใจสาํคญัของการทาํงานร�วมกนัเป็นหมู�คณะอกีอย�างหน่ึงทีข่าด
ไม�ได �คอื คณุธรรมจรยิธรรม เพราะถ �าบคุลากรทกุคนทีท่าํงานร�วมกนั
มีคณุธรรมและจรยิธรรมประจาํใจของตนเองแล�ว การปฏบิตังิานทกุ
อย�างต �องลลุ�วงไปด�วยดแีละมีประสทิธภิาพ รวดเร็ว โปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได�และผู �มารบับรกิารอย�างประชาชนก็จะได �รบัความเชือ่มัน่
และไว �วางใจทีจ่ะเข �ามารบับรกิารจากองค �กร

ดงันัน้ เพื่อเป็นการปลกูและปลกุจติสาํนึกในการปฏบิตัริาชการ
ตามอาํนาจหน�าทีด่ �วยหลกัคณุธรรมจรยิธรรมแก�คณะผู �บรหิาร
สมาชกิสภา พนักงาน องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํ
โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรมแก�คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา
และพนักงานองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อเป็นการปลกุและปลกูจติสาํนึกในการต�อต �านการทจุรติ
2. เพื่อเป็นการสร �างจติสาํนึกและความตระหนักในการปฏบิตัิ

ราชการตามอาํนาจหน�าทีใ่ห �เกดิประโยชน �สขุแก�ประชาชน



3. เพื่อสร �างจติสาํนึกและความตระหนักในการประพฤตปิฏบิตัิ
ตามประมวลจรยิธรรม

4. เพือ่สร �างจติสาํนึกและความตระหนักทีจ่ะไม�กระทาํการขดักนั
แห�งผลประโยชน �หรอืมผีลประโยชน �ทบัซ �อน
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4. เป�าหมาย
คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา และพนักงานองค �การบรหิารส�วน

ตาํบลมจุลนิท �
5. พืน้ทีด่าํเนินการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
6. วธิกีารดาํเนินการ

จดัฝึกอบรมคณุธรรมและจรยิธรรมแก�คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา
และพนักงานองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �โดยเชญิวทิยากรทีม่ี
ความรู � ความสามารถมาถ�ายทอดความรู �และประสบการณ �ต�างๆ ใน
การปลกุและปลกูจติสาํนึกการต�อต �านการทจุรติ ให �ประพฤตปิฏบิตัิ
ราชการโดยยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และมีการศกึษาดงูาน
หรอืทาํกจิกรรมนอกสถานทีใ่นบางโอกาส
7. ระยะเวลาดาํเนินการ

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

20,000 บาท
9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ

สาํนักงานปลดั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �

ตวัชีว้ดั
ประชาชนผู �มารบับรกิารมีความพึงพอใจในการปฏบิตัขิอง

พนักงานไม�ตํา่กว�าร �อยละ 70
ผลลพัธ �
คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา และพนักงานองค �การบรหิารส�วน

ตาํบล เกดิจติสาํนึกทีด่ใีนการต�อต �านการทจุรติและประพฤตมิิชอบ
โดยยดึมัน่ตามหลกัประมวลจรยิธรรม

1.1.2 การสร �างจติสาํนึกและความตระหนักในการประพฤตติาม
ประมวลจรยิธรรม
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ : มาตรการ“ส�งเสรมิการปฏบิตังิานตามประมวล



จรยิธรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �”
2. หลกัการและเหตผุล

ตามทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �ประกาศใช�ประมวล
จรยิธรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �โดยกําหนดกลไก
และระบบในการบงัคบัใช �อย�างมีประสทิธภิาพ ทัง้นี้ การฝ� าฝืนหรอืไม�
ปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมดงักล�าว ให �ถอืว�าเป็นการกระทาํ
ผิดทางวนัิย ซึง่มีการกําหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร �ายแรง
แห�งการกระทาํ และบคุลากรขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ มี
หน�าทีด่าํเนินการให�เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรกัษาประโยชน �ส�วนรวม
และประเทศชาติ อาํนวยความสะดวกและให�บรกิารประชาชนตาม
หลกัธรรมาภบิาล โดยจะต�องยดึมัน่ในค�านิยมหลกัของมาตรฐาน
จรยิธรรม 9 ประการ ได �แก� ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม, มี
จติสาํนึกทีด่ี ซือ่สตัย �สจุรติ และรบัผิดชอบ, ยดึถอืประโยชน �ของ
ประเทศชาตเิหนือกว�าประโยชน �ส�วนตน และไม�มีประโยชน �ทบัซ �อน,
ยนืหยดัทาํในสิง่ทีถ่กูต �อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย, ให�บรกิารแก�
ประชาชนด�วยความรวดเร็วมีอธัยาศยั และไม�เลอืกปฏบิตั,ิให�ข �อมลู
ข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถกูต �อง
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และไม�บดิเบอืนข�อเท็จจรงิ, มุ�งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มี
คณุธรรมโปร�งใส และตรวจสอบได� ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษัตรยิ �ทรงเป็นประมขุ และยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพี
ขององค �กร

ดงันัน้ เพื่อให �เกดิความโปร�งใสในการปฏบิตังิานและเป็นที่
เชือ่ถอืไว �วางใจของประชาชน องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �
จดัทาํมาตรการ “ส�งเสรมิการปฏบิตังิานตามประมวลจรยิธรรมของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �” ขึน้ เพื่อให �บคุลากรทัง้ฝ� าย
การเมืองและฝ� ายประจาํทกุระดบันําไปใช�ในการปฏบิตัหิน�าทีด่ �วย
ความซือ่สตัย �สจุรติ มีคณุธรรม จรยิธรรม ไม�กระทาํการอนัเป็นการ
ขดักนัแห�งผลประโยชน �หรอืการมีผลประโยชน �ทบัซ �อน
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อเป็นเครือ่งมือกํากบัความประพฤตขิองข�าราชการทีส่ร �าง
ความโปร�งใส มีมาตรฐานในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นสากล

2. เพื่อยดึถอืเป็นหลกัการและแนวทางการปฏบิตังิานอย�าง
สม่ําเสมอ ทัง้ในระดบัองค �กรและระดบับคุคลและเป็นเครือ่งมือการ
ตรวจสอบการทาํงานด�านต�างๆ ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
เพื่อให �การดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรมมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล



3. เพื่อทาํให �เกดิรปูแบบองค �กรอนัเป็นทีย่อมรบั เพิ่มความ
น�าเชือ่ถอื เกดิความมัน่ใจแก�ผู �รบับรกิารและประชาชนทัว่ไป
ตลอดจนผู �มีส�วนได �เสยี

4. เพื่อให �เกดิพนัธะผกูพนัระหว�างองค �กรและข�าราชการในทกุ
ระดบั โดยให�ฝ� ายบรหิารใช �อาํนาจในขอบเขต สร�างระบบความ
รบัผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค �กร ต�อผู �บงัคบับญัชา ต�อ
ประชาชนและสงัคมตามลาํดบั

5. เพื่อป�องกนัการแสวงหาผลประโยชน �โดยมิชอบและความ
ขดัแย �งทางผลประโยชน �ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้เสรมิสร �างความโปร�งใส
ในการปฏบิตังิาน
4. เป�าหมาย

คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา พนักงานองค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �
5. พืน้ทีด่าํเนินการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
6. วธิดีาํเนินการ

1. เผยแพร�ประมวลจรยิธรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �เพื่อใช �เป็นค�านิยมสาํหรบัองค �กร บคุลากรทกุคนพึงยดึถอื
เป็นแนวทางปฏบิตัคิวบคู�ไปกบัระเบยีบและกฎข�อบงัคบัอืน่ๆ อย�าง
ทัว่ถงึและมีประสทิธภิาพ

2. เผยแพร�ประชาสมัพนัธ �เกีย่วกบัประมวลจรยิธรรมของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เปิดเผยเป็นการทัว่ไปแก�
สาธารณชนให�มีส�วนร�วมรบัรู �และร�วมตดิตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข�อมลูข�าวสารของราชการ เรือ่ง กําหนดให�ข �อมลู
ข�าวสารตามเกณฑ �มาตรฐานความโปร�งใสและตวัชีว้ดัความโปร�งใส
ของหน�วยงานของรฐัเป็นข �อมลูข�าวสารทีต่ �องจดัไว �ให �ประชาชน
ตรวจดไูด �ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)
7. ระยะเวลาดาํเนินการ

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

ไม�ใช �งบประมาณ
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9. ผู �รบัผิดชอบ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10.ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา พนักงานองค �การบรหิารส�วนตาํบล



มจุลนิท �

โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ : มาตรการ “เสรมิสร �างองค �ความรู �ด �านการต�อต �าน
การทจุรติ”
2. หลกัการและเหตผุล

ด�วยยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ�งสู�การเป็นประเทศทีม่ีมาตรฐานทาง
คณุธรรม จรยิธรรม เป็นสงัคมมิตใิหม�ทีป่ระชาชนไม�เพิกเฉยต�อการ
ทจุรติทกุรปูแบบ โดยได�รบัความร�วมมือจากฝ� ายการเมือง หน�วยงาน
ของรฐั ตลอดจนประชาชนในการพิทกัษ �รกัษาผลประโยชน �ของชาติ
และประชาชน เพื่อให �ประเทศไทยมีศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูิในด �าน
ความโปร�งใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิยัทศัน �
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติ �านทจุรติ” มีเป�าหมายหลกั
เพื่อให �ประเทศไทยได�รบัการประเมินดชันีการรบัรู �การทจุรติสงูกว�า
ร �อยละ 50

ดงันัน้ เพื่อให �การบรหิารงานในพืน้ทีส่ามารถตอบสนองต�อแผน
ยทุธศาสตร �ฯ ข �างต �น องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �กําหนด
แนวทาง/มาตรการเสรมิสร �างองค �ความรู �ด �านการทจุรติขึน้ เพื่อให �
สามารถแปลงแผนยทุธศาสตร �ว�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ไปสู�การปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม
และเกดิความยัง่ยนืในการปฏบิตัิ
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อเสรมิสร �างองค �ความรู �ด �านการต�อต �านการทจุรติแก�คณะ
ผู �บรหิาร สมาชกิสภา และพนักงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �

2. เพื่อสร �างจติสาํนึกและความตระหนักในการประพฤตติาม
ประมวลจรยิธรรมแก�คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา และพนักงานของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
4. เป�าหมาย

คณะผู �บรหิาร สมาชกิสภา และพนักงานขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �/ ข�อมลูหรอืองค �ความรู �ด �านการต�อต �านการทจุรติ
ทีนํ่ามาเผยแพร�มากกว�า 3 เรือ่งขึน้ไป
5. พืน้ทีด่าํเนินการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
6. วธิดีาํเนินการ

1. รวบรวมและเรยีบเรยีงฐานข�อมลู/องค �ความรู �เกีย่วข �องกบั



การปลกูจติสาํนึกด �านการต�อต �านการทจุรติ อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช.
มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สือ่ประชาสมัพนัธ �ต�างๆ ที่
เกีย่วข �องกบัการปลกูจติสาํนึก

2. เผยแพร� ประชาสมัพนัธ �และเสรมิสร �างองค �ความรู � ให �
บคุลากรในสงักดัได �รบัทราบและถอืปฏบิตัอิย�างเคร�งครดัผ�าน
โครงการ/กจิกรรม และสือ่ช�องทางต�างๆ
7. ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
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8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
จาํนวนข�อมลู/องค �ความรู �ด �านการต�อต �านการทจุรติทีนํ่ามา

เผยแพร�

1.1.3 สร�างจติสาํนึกและความตระหนักทีจ่ะไม�กระทาํการอนัเป็นการ
ขดักนัแห�งผลประโยชน �หรอืการมีผลประโยชน �ทบัซ �อน
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ : กจิกรรมให�ความรู �เรือ่งผลประโยชน �ทบัซ �อนให�กบั
พนักงานส�วนตาํบลและพนักงานจ �างขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �
2. หลกัการและเหตผุล

ด�วยสถานการณ �หรอืการกระทาํของบคุคลมีผลประโยชน �ส�วน
ตนเข �ามาเกีย่วข �องจนส�งผลกระทบต�อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัิ
หน�าทีใ่นตาํแหน�ง การกระทาํดงักล�าวอาจเกดิขึน้โดยรู �ตวัหรอืไม�รู �ตวั
ทัง้เจตนาหรอืไม�เจตนาหรอืบางเรือ่งเป็นการปฏบิตัสิบืต�อกนัมาจนไม�
เห็นว�าจะเป็นสิง่ผิดแต�อย�างใด พฤตกิรรมเหล�านี้เป็นการกระทาํผิด
ทางจรยิธรรมของเจ �าหน�าทีข่องรฐัทีต่ �องคาํนึงถงึผลประโยชน �
สาธารณะ (ประโยชน �ส�วนรวม) แต�กลบัตดัสนิใจปฏบิตัหิน�าทีโ่ดย
คาํนึงถงึประโยชน �ส�วนตนหรอืพวกพ�อง

“ผลประโยชน �ทบัซ �อน” หมายถงึ สถานการณ �ทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐั
มีผลประโยชน �ส�วนตนอยู� และมีการใช �อทิธพิลตามอาํนาจหน�าทีล่ะ
ความรบัผิดชอบเพื่อให �เกดิประโยชน �ส�วนตวั โดยก�อให�เกดิผลเสยีต�อ
ประโยชน �ส�วนรวม ผลประโยชน �ทบัซ �อนมีหลากหลายรปูแบบ ไม�



จาํกดัอยู�ในรปูของตวัเงนิหรอืทรพัย �สนิเท�านัน้ แต�รวมถงึ
ผลประโยชน �อืน่ๆ ทีไ่ม�ใช�รปูตวัเงนิหรอืทรพัย �สนิก็ได � อาทกิารแต�งตัง้
พรรคพวกเข �าไปดาํรงตาํแหน�งในองค �กรต�างๆ ทัง้ในหน�วยงานราชการ
รฐัวสิาหกจิและบรษัิทจาํกดั หรอืการทีบ่คุคลผู �มีอาํนาจทีต่ดัสนิใจให�
ญาตพิี่น�องหรอืบรษัิททีต่นมีส�วนได �ส�วนเสยีได �รบัสมัปทานหรอื
ผลประโยชน �จากทางราชการโดยมิชอบ ทัง้นี้หมายรวมถงึความ
ขดัแย �งกนัระหว�างผลประโยชน �ส�วนตนและผลประโยชน �ส�วนรวม ซึง่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2560 หน�วยงานภาครฐัทกุหน�วยงาน
ต�องเข �ารบัการประเมินคณุธรรมและความโปร�งใสในการดาํเนินงาน
ของหน�วยงานภาครฐั โดยกําหนดให�หน�วยงานควรมีการประชมุหรอื
สมัมนาภายในองค �กร เพื่อให �ความรู �เรือ่งการป�องกนัผลประโยชน �ทบั
ซ �อนแก�เจ �าหน�าที่ เพื่อป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อน

ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดักจิกรรมให�
ความรู � ความเข �าใจการป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อนแก�บคุลากรใน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เพื่อป�องกนัการทจุรติในการปฏบิตัิ
ราชการ จงึได �จดักจิกรรมป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อน ผ�านการ
ประชมุผู �บรหิารกบัพนักงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
เพื่อให �พนักงานทกุคนทาํงานโดยยดึถอืระเบยีบ กฎหมาย คณุธรรม
จรยิธรรม เพื่อเป็นเครือ่งกํากบัความประพฤตขิองตน ไม�ให �เกดิผล
ประโยชน �ทบัซ �อน
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อให �ความรู � ความเข �าใจแก�พนักงานขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �
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2. เพื่อเสรมิสร �างพฤตกิรรมและวธิกีารทาํงานทีส่จุรติโปร�งใส
ของพนักงานองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

3. เพื่อเสรมิสร �างให �ข �าราชการและเจ �าหน�าทีข่ององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีจติสาํนึก ค�านิยมและวฒันธรรมเรือ่ง
ความซือ่สตัย �สจุรติ มุ�งมัน่ทาํงานอย�างมีประสทิธภิาพ มีคณุธรรมอนั
มัน่คง ส�งผลให�หน�วยงานปลอดจากการทจุรติคอร �รปัชนั มุ�งสู�การเป็น
ข �าราชการไทยใสสะอาด
4. เป�าหมาย

พนักงานองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
5. พืน้ทีด่าํเนินการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



6. วธิกีารดาํเนินการ
ให�ความรู �เรือ่งผลประโยชน �ทบัซ �อนในการประชมุผู �บรหิารกบั

พนักงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
7. ระยะเวลาดาํเนินการ

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

ไม�ใช �งบประมาณ
9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ

สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �

ตวัชีว้ดั
พนักงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีความรู �ความ

เข �าใจเรือ่งผลประโยชน �ทบัซ �อนทกุคน
ผลลพัธ �
พนักงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีความรู �ความ

เข �าใจเรือ่งผลประโยชน �ทบัซ �อนและมีความประพฤตทิีไ่ม�ยุ�งเกีย่วกบั
ผลประโยชน �ทบัซ �อน

โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ : มาตรการ “จดัทาํคู�มือการป�องกนัผลประโยชน �ทบั
ซ �อน”
2. หลกัการและเหตผุล

รฐับาลภายใต�การนําของพลเอกประยทุธ �จนัทร �โอชา ได �ให �
ความสาํคญักบัการผลกัดนัให �การป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ
เป็นวาระแห�งชาติ และรฐับาลได�แถลงนโยบาย 11 ด�าน อนัรวมถงึ
ประเด็นเรือ่งการส�งเสรมิการบรหิารราชการแผ�นดนิทีม่ีธรรมาภบิาล
และการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบในภาครฐั
โดยจดัระบบอตัรากําลงัและปรบัปรงุค�าตอบแทนบคุลากรภาครฐัให �
เหมาะสมและเป็นธรรมยดึหลกัการบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี เพื่อ
สร �างความเชือ่มัน่วางใจในระบบราชการเสรมิสร �างระบบคณุธรรม
รวมทัง้ปรบัปรงุและจดัให�มีกฎหมายทีค่รอบคลมุการป�องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติและการมีผลประโยชน �ทบัซ �อนในภาครฐัทกุ
ระดบั
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ปัจจบุนัหน�วยงานต�างๆ เช�น สาํนักงาน ก.พ. ได �เผยแพร�องค �
ความรู �เกีย่วข �องกบัการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ โดยเฉพาะ



เรือ่งผลประโยชน �ทบัซ �อน สาํนักงานคณะกรรมการป�องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห�งชาติ ร�วมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ
ป�องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั และองค �กรตามรฐัธรรมนูญ
ได�จดัทาํยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และพฒันาเครือ่งมอืการประเมนิ
คณุธรรมและความโปร�งใสการดาํเนินงานของหน�วยงานภาครฐั
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลมุประเด็นการประเมนิ 5 ด�าน อนั
รวมถงึการต�อต �านการทจุรติในองค �กร ซึง่สนับสนุนให�หน�วยงาน
ภาครฐัดาํเนินการเรือ่งเกีย่วกบัผลประโยชน �ทบัซ �อน ผ�านกจิกรรมต�างๆ
อนัรวมถงึการให�ความรู �ตามคู�มอืหรอืประมวลจรยิธรรมเกีย่วกบัการ
ป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อนแก�เจ �าหน�าทีใ่นหน�วยงานด�วย

เพื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการ
ป�องกนัและปราบปรามการทจุรติข �างต �น และเพื่อนําเครือ่งมือการ
ประเมินคณุธรรมและความโปร�งใสในการดาํเนินงานของหน�วยงาน
ภาครฐั การปฏบิตัใิห �เป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะป�องกนัการทจุรติ
โดยเฉพาะการกระทาํทีเ่อือ้ต�อการมีผลประโยชน �ทบัซ �อนของ
เจ �าหน�าทีใ่นภาครฐั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ตระหนัก
และเห็นถงึความสาํคญัของการจดัหาคู�มือการป�องกนัผลประโยชน �
ทบัซ �อนขึน้ เพื่อเป็นประโยชน �ในการเสรมิสร �างความรู �ความเข �าใจแก�
บคุลากรให�เกดิความตระหนักถงึปัญหาในเรือ่งดงักล�าว รวมทัง้เป็น
ข �อมลูให �ประชาชนและผู �สนใจได �ศกึษา เพื่อเป็นพืน้ฐานการปฏบิตัติน
ในการร�วมกนัรณรงค �สร �างสงัคมไทยให�เป็นสงัคมทีใ่สสะอาด ลด
ระดบัการทจุรติประพฤตมิิชอบในสงัคมไทยให�เทยีบเท�าระดบั
มาตรฐานสากลได�ต�อไป
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อผลติคู�มือการป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อนขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �บคุลากรผู �ปฏบิตังิานนําไปเป็นองค �
ความรู �ในการทาํงานให�เป็นไปด�วยความถกูต �อง

2. เพื่อเป็นประโยชน �ในการเสรมิสร �างความรู � ความเข �าใจแก�
บคุลากรให�เกดิความตระหนักถงึปัญหาการทจุรติคอร �รปัชนั
4. เป�าหมาย/ผลผลติ

บคุลากรมีคู�มือการปฏบิตังิานเพื่อป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อน
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
1. ศกึษาและรวบรวมข�อมลู



2. จดัทาํ(ร�าง) คู�มือการป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อน
3. ตรวจสอบความถกูต �อง
4. จดัทาํคู�มือการป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อน
5. แจกจ�ายให�บคุลากร

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ
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9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
มีการจดัทาํคู�มือการปฏบิตังิานเพื่อป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อน

1.2 การสร �างจติสาํนึกและความตระหนักในการประพฤตติาม
ประมวลจรยิธรรม
โครงการที่ 1
1. โครงการ : โครงการปรบัปรงุภมูิทศัน �ในพืน้ทีต่าํบลมจุลนิท �

2. หลกัการและเหตผุล
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � เป็นหน�วยงานบรหิารราชการ

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่รปูแบบหน่ึงทีม่ีอาํนาจหน�าทีใ่นการจดัทาํ
บรกิารสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถิน่ ตามอาํนาจหน�าทีข่อง
องค �การบรหิารส�วนตาํบล ทัง้ทีเ่ป็นหน�าทีต่ามพระราชบญัญตัสิภา
ตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบัที่
6 พ.ศ.2552 หน�าทีต่ามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอาํนาจให�แก�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2542 และ
ตามกฎหมายอืน่ทีก่ําหนดให�องค �การบรหิารส�วนตาํบลมีหน�าทีต่ �องทาํ
อกีมากมายในการให�บรกิารสาธารณะแก�ประชาชนผู �มาขอรบับรกิาร

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ในฐานะทีเ่ป็นองค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ทีอ่ยู�ใกล �ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ ดงันัน้ เพื่อเป็น
แบบอย�างในการพฒันาหมู�บ �าน ถนนหนทาง พืน้ทีส่าธารณะและทีท่าํ
การองค �การบรหิารส�วนตาํบล ให�น�าอยู�มีสิง่แวดล�อมทีด่สีวยงาม
สะอาดร�มรืน่ปลอดภยั

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อให �ประชาชนตระหนักในคณุค�าของสิง่แวดล�อม และ



รกัษาทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นสาธารณะร�วมกนั
2. เพื่อส�งเสรมิสนับสนุนให�ชมุชนน�าอยู� สวยงาม สร �างความร�มรืน่

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ผู �นําชมุชนและประชาชนในพืน้ทีร่�วมกนัปรบัปรงุภมูิทศัน � จาํนวน

100 คน

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
ส�วนราชการ พืน้ทีส่าธารณะ ถนนภายในพืน้ทีแ่ละทีท่าํการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1จดัทาํโครงการ เพื่อขอรบัการอนุมตัิ
6.2 กําหนดวนั เวลาและสถานทีใ่นการดาํเนินการ
6.3ประสานงานกบัส�วนราชการ ผู �นําชมุชน และประชาสมัพนัธ �

เชญิชวนประชาชนเข �าร�วมกจิกรรม
6.4 ดาํเนินการปรบัปรงุภมูิทศัน � เช�น ปลกูต �นไม�บรเิวณที่

สาธารณะ ส�วนราชการ / พฒันาสิง่แวดล�อม ตดัแต�งกิง่ไม �บรเิวณรมิ
ถนนสายต�างๆ เป็นต �น

6.5 สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานผลต�อผู �บรหิารท�องถิน่

7. ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
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8. งบประมาณดาํเนินการ
80,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ทาํให�ผู �เข �าร�วมกจิรรมมีความเข �าใจถงึความสาํคญัของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม
10.2 ทาํให�เพิ่มพืน้ทีป่� าไม �และสิง่แวดล�อม ลดปัญหามลพิษ
10.3 ทาํให�เกดิความสามคัคแีละสร �างความร�มรืน่ในชมุชน

โครงการที่ 2
1. โครงการ : โครงการรณรงค �ลดใช�ถงุพลาสตกิเพื่อรกัษาสิง่แวดล�อม

2. หลกัการและเหตผุล
ในปัจจบุนัวถิชีวีติในสงัคมไทยได�เปลีย่นไปโดยมีการนํา



พลาสตกิมาใช �ในชวีติประจาํวนัมากขึน้เน่ืองจากพลาสตกิมีราคาถกู
น้ําหนักเบาทาํให �ไม�สิน้เปลอืงค�าขนส�งอกีทัง้มีความยดืหยุ�นทาํให �
พลาสตกิมีข �อดเีหนือวสัดอุืน่ๆทัง้ยงัเป็นวสัดทุีม่ีความหนาแน�นตํา่และ
สามารถทนแรงอดัได �สงูกว�าขยะมลูฝอยประเภทอืน่มีความคงทนต�อ
สารเคมีไม�เป็นสนิมไม�ผกุกร�อนรวมทัง้ไม�ย�อยสลายโดยจลุนิทรยี �
ส�งผลให�พลาสตกิมีอายยุาวนานนับร �อยประกอบกบัพลาสตกิมีราคา
ถกูจงึมีการใช �งานอย�างแพร�หลายโดยมีการใช �งานทดแทนวสัดอุืน่ๆ
เพิ่มขึน้เรือ่ยๆแม�แต�วสัดธุรรมชาตติ�างๆเช�นใบตองซึง่ย�อยสลายได�ก็
ถกูทดแทนด�วยพลาสตกิเกอืบทัง้สิน้แม �พลาสตกิจะมีอายยุาวนานแต�
มีอายกุารใช �งานสัน้มากโดยจะถกูทิง้เป็นขยะด�วยปรมิาณและ
สดัส�วนทีเ่พิ่มขึน้อย�างต�อเน่ืองจนเกดิเป็นมลพิษทางในสิง่แวดล�อม

ดงันัน้ เพื่อเป็นการรกัษาสิง่แวดล�อมและลดปัญหาการเกดิขยะ
ในพืน้ที่ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํโครงการ
รณรงค �ลดใช�ถงุพลาสตกิเพื่อรกัษาสิง่แวดล�อมขึน้

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อให �ประชาชนได�ร�วมกนัลดปรมิาณการใช�ถงุพลาสตกิ ลด

การเกดิปรมิาณขยะและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นสาธารณะ
ร�วมกนั

2. เพื่อส�งเสรมิสนับสนุนให�ชมุชนน�าอยู� สวยงาม สร �างความร�มรืน่

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ผู �นําชมุชนและประชาชนในพืน้ที่

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
พืน้ทีใ่นเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํโครงการ เพื่อขอรบัการอนุมตัิ
6.2 จดัทาํสือ่รณรงค �ประชาสมัพนัธ �ต�างๆ เช�น ป�าย

ประชาสมัพนัธ �แผ�นพบั บอร �ดประชาสมัพนัธ �
6.3ดาํเนินการรณรงค �ฯ ในรปูแบบต�างๆ เช�น ในการประชมุใน

ระดบัหมู�บ �าน/ตาํบล หรอืการเดนิรณรงค �ประชาสมัพนัธ �ตามหมู�บ �าน
หรอืรณรงค �ผ�านทางเสยีงตามสาย หอกระจายข�าว อนิเตอร �เน็ต เป็น
ต �น
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6.4 สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานผลต�อผู �บรหิารท�องถิน่

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



8. งบประมาณดาํเนินการ
10,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ทาํให�ประชาชนมีความเข �าใจและเห็นความสาํคญัในการ

รกัษาสิง่แวดล�อม
10.2 ทาํให�ลดปรมิาณขยะ ลดปัญหามลพิษ

โครงการที่ 3
1. โครงการ : โครงการจดัการขยะชมุชน ณ แหล�งกําเนิด

2. หลกัการและเหตผุล
ตาม Roadmap การจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย

ได�ให �ความสาํคญักบัการเปลีย่นมมุมองและปรบัแนวคดิในการบรหิาร
จดัการขยะมลูฝอย ให�ความสาํคญักบัการลดขยะมลูฝอย ณ
แหล�งกําเนิด ส�งเสรมิและกระตุ �นให �เกดิการผลติขยะมลูฝอยน�อยทีส่ดุ
และนํากลบัมาใช �ให �เกดิประโยชน �สงูสดุ เพื่อลดภาระในการกําจดัให �
เหลอืน�อยทีส่ดุ สนับสนุนให�เกดิการจดัการขยะมลูฝอยตัง้แต�ระดบั
ครวัเรอืน เพื่อกําจดัแหล�งเพาะพนัธุ �ของเชือ้โรค เป็นการป�องกนัและ
ควบคมุการเกดิโรค ปัญหาขยะมลูฝอยจงึเป็นปัญหาเร�งด�วนที่
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ตระหนักถงึปัญหาและต�องรบีเร�ง
ดาํเนินการแก�ไข เพื่อไม�ให �ปัญหาขยะมลูฝอยกลายเป็นสิง่ที่
ก�อให �เกดิผลกระทบต�อคณุภาพชวีติของประชาชน ชมุชน และ
สิง่แวดล�อม องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �เล็งเห็นความสาํคญั
การลดปรมิาณขยะมลูฝอยณ แหล�งกําเนิด เป็นการกําจดัแหล�ง
เพาะพนัธุ �เชือ้โรคและลดภาระค�าใช �จ�ายในการกําจดัให �เหลอืน�อยทีส่ดุ
เพื่อสขุภาพอนามยัทีด่ขีองประชาชนตาํบลบานา จงึได �จดัโครงการ
ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของชมุชนในการคดัแยกขยะต�นทาง

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อให �ประชาชนได�ร�วมกนัลดปรมิาณขยะ แก�ไขปัญหาขยะ

มลูฝอย
2. เพื่อส�งเสรมิสนับสนุนให�ชมุชนน�าอยู� สวยงาม สร �างความร�มรืน่

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ผู �นําชมุชนและประชาชนในพืน้ที่

5. พืน้ทีด่าํเนินการ



พืน้ทีใ่นเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํโครงการ เพื่อขอรบัการอนุมตัิ
6.2 กําหนดวนั เวลาและสถานทีใ่นการดาํเนินการ
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6.3 ประสานงานกบัส�วนราชการ ผู �นําชมุชน และประชาสมัพนัธ �
เชญิชวนประชาชนเข �าร�วมกจิกรรม

6.4 ดาํเนินการจดัประชมุหรอือบรมให�ความรู �แก�ผู �นําชมุชน
ประชาชนในการลด คดัแยกขยะและใช�ประโยชน �จากขยะมลูฝอย
และให�ความรู �แก�ประชาชนผ�านช�องทางอืน่ ๆ เช�น เสยีงตามสาย หอก
ระจายข�าว อนิเตอร �เน็ต เป็นต �น

6.5 สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานผลต�อผู �บรหิารท�องถิน่
7. ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
20,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ทาํให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการคดัแยก ลดปรมิาณขยะ

และรู �จกัใช �ประโยชน �จากขยะมลูฝอย
10.2 ทาํให�ชมุชนเกดิความสะอาด ร�มรืน่ ลดแหล�งมลพิษ

โครงการที่ 4
1. โครงการ : โครงการสร �างจติสาํนึกในการจดัการขยะชมุชน

2. หลกัการและเหตผุล
ในปัจจบุนัมีอตัราการเพิ่มของปรมิาณขยะจากครวัเรอืน และ

การบรโิภคอย�างมากขึน้ สาเหตหุลกัเกดิจากการเพิ่มขึน้ของจาํนวน
ประชากร ซึง่จะเห็นว�าขยะมลูฝอยมีอตัราเพิ่มขึน้โดยอตัโนมตัติาม
จาํนวนประชากร เมื่อมีการเปลีย่นแปลงไปสู�การผลติแบบ
อตุสาหกรรมวสัดบุรรจภุณัฑ �สาํหรบัอาหารมีความสาํคญัและจาํเป็น
ทาํให �มีวสัดปุระเภทพลาสตกิเกดิขึน้มากมาย และมีความหลากหลาย
อยู�ทัว่ไปในท�องตลาด ถงุพลาสตกิทาํให �เกดิความสะดวกมากขึน้ ทัง้
ต�อผู �ขายและผู �ซือ้ในขณะเดยีวกนัในตวัอาํเภอได�มีห �างสรรพสนิค �า
ขนาดใหญ�เกดิขึน้หลายแห�ง โดยเน�นบรรจภุณัฑ �ทีส่วยงาม ลกูค �า



เมื่อมาจบัจ�ายใช �สอยก็จะนําของทีซ่ือ้กลบับ �าน ซึง่ไม�ได �มีแค�ตวั
ผลติภณัฑ �เท�านัน้ หากยงัพ�วงเอาขยะกลบับ �านอกีเป็นจาํนวนมาก
ดงันัน้ การผลติในภาคอตุสาหกรรม และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของผู �บรโิภค มีส�วนทาํให �เกดิการเปลีย่นแปลงขององค �ประกอบของ
ขยะในปัจจบุนั จะสามารถแบ�งตามองค �ประกอบหลกัได � 4 ส�วน คอื
ขยะอนิทรยี � ร �อยละ 46 ขยะรไีซเคลิ ร �อยละ 42 ขยะทัว่ไปร �อยละ
9 ขยะอนัตรายร �อยละ 3

ปัจจยัดงักล�าวข �างต �น ทาํให �ปัญหาเรือ่งการจดัการขยะยากที่
จะควบคมุได �แม �แต�ท �องถิน่ก็ไม�สามารถทาํอะไรได �เว �นแต�ประชาชน
ผู �บรโิภคจะมีการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจากปัญหาดงักล�าวข �างต �น
ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํโครงการสร �าง
จติสาํนึกในการจดัการขยะชมุชน เพื่อเป็นการสร �างจติสาํนึกของ
ประชาชนในเขตพืน้ทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �ตระหนัก
ถงึความสาํคญัของปัญหาขยะพร�อมเรยีนรู �ร�วมกนั มีส�วนร�วมในการ
วางแผน แก�ไขปัญหาขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะในชมุชนภายใต�
กจิกรรมหลกั 3Rsและไม�ให �เกดิปัญหาด�านสิง่แวดล�อมในเขตพืน้ที่

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อรณรงค �สร �างจติสาํนึกให�กบัประชาชนในการคดัแยกขยะ
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2. เพื่อลดปรมิาณขยะก�อนนําเข �าสู�กระบวนการกําจดัขยะ
อย�างถกูวธิี

3. เพื่อส�งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมการมีส�วนร�วมของชมุชน
ในการจดัการขยะโดยชมุชน

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ผู �นําชมุชนและประชาชนในพืน้ที่

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
พืน้ทีใ่นเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํโครงการ เพื่อขอรบัการอนุมตัิ
6.2 กําหนดวนั เวลาและสถานทีใ่นการดาํเนินการ
6.3 ประสานงานกบัส�วนราชการ ผู �นําชมุชน และประชาสมัพนัธ �

เชญิชวนประชาชนเข �าร�วมกจิกรรม
6.4 ดาํเนินการจดัประชมุหรอือบรมให�ความรู �แก�ผู �นําชมุชน

ประชาชนในการลด คดัแยกขยะและใช�ประโยชน �จากขยะมลูฝอย
และให�ความรู �แก�ประชาชนผ�านช�องทางอืน่ ๆ เช�น เสยีงตามสาย หอก



ระจายข�าว อนิเตอร �เน็ต เป็นต �น
6.5 สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานผลต�อผู �บรหิารท�องถิน่

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
10,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
1. ประชาชนมีส�วนร�วมในการจดัการขยะมลูฝอย
2. ปรมิาณขยะมีจาํนวนลดลง

โครงการที่ 5
1. โครงการ : โครงการบรหิารจดัการขยะ

2. หลกัการและเหตผุล
ปัจจบุนัปัญหาขยะมลูฝอยเป็นปัญหาทีท่กุฝ� ายทีเ่กีย่วข �องได �ให �

ความสาํคญัและต�องร�วมมือแก �ไขกนัอย�างเต็มความสามารถเพราะ
เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนทกุระดบัตัง้แต�องค �การบรหิารส�วนตาํบล
เทศบาลตาํบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครและนับวนัจะทวคีวาม
รนุแรงมากยิง่ขึน้ทัง้นี้เน่ืองจากความเจรญิเตบิโตทางด�านเศรษฐกจิ
การเพิ่มขึน้ของจาํนวนประชากรตลอดจนพฤตกิรรมการอปุโภค
บรโิภคของคนเราเริม่เปลีย่นไปจากเดมิทีเ่คยใช �ตะกร �าเวลาไปจ�าย
ตลาดใช�ป่ินโตใส�อาหารใช �ใบตองหรอืใบบวัซึง่เป็นวสัดทุีย่�อยสลาย
ได�ง�ายห�ออาหารแต�ปัจจบุนัมีการใช �สนิค �าทีม่ีบรรจภุณัฑ �จาํพวก
พลาสตกิโฟมแก�วกระดาษโลหะอลมูิเนียมเพิ่มขึน้เรือ่ยๆทาํให �เกดิมลู
ฝอยสงูขึน้ตามไปด�วยผลกระทบทีจ่ะตามมามีทัง้ความสญูเสยีทางด �าน
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สิง่แวดล�อมก�อให�เกดิมลพิษทางน้ําดนิเสือ่มสภาพความเสยีหายจาก
เหตรํุาคาญส�งกลิน่เหม็นรบกวนรวมถงึเป็นแหล�งทีอ่ยู�อาศยัของสตัว �
พาหะนําโรคเสยีหายต�ออตุสาหกรรมการท�องเทีย่วความสญูเสยี
ทางด �านเศรษฐกจิและสิน้เปลอืงงบประมาณของรฐัทีใ่ช �ในการแก�ไข
ปัญหาขยะมลูฝอยดงันัน้หากทกุคนเข �ามามีส�วนร�วมในการลดคดั
แยกและใช�ประโยชน �จากขยะมลูฝอยโดยเริม่จากตนเองครอบครวั
หมู�บ �านหรอืชมุชนสถานประกอบการต�างๆเช�นร �านอาหารโรงแรม
ห�างสรรพสนิค �าร �านสะดวกซือ้รวมทัง้องค �กรต�างๆเช�นโรงเรยีน



สถานทีร่าชการอาคารสาํนักงานก็จะสามารถช�วยแก�ไขปัญหาขยะ
มลูฝอยได�และยงัช�วยให�ประหยดังบประมาณและ
ทรพัยากรธรรมชาตอิกีด �วย

ดงันัน้ เพื่อเป็นการรกัษาสิง่แวดล�อมและลดปัญหาการเกดิขยะ
ในพืน้ที่ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํโครงการ
บรหิารจดัการขยะชมุชนโดยการสนับสนุนและส�งเสรมิกจิกรรมการ
ลดคดัแยกและใช�ประโยชน �จากขยะมลูฝอยได�ในทกุระดบัโดยการ
ประสานความร�วมมือกบัผู �นําชมุชน เช�น กํานัน ผู �ใหญ�บ �าน อสม. ทาํ
ให�กจิกรรมลดคดัแยกและใช�ประโยชน �จากขยะมลูฝอยเป็นไปอย�าง
มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อให �ประชาชนได�ร�วมกนัลดปรมิาณการใช�ถงุพลาสตกิ ลด

การเกดิปรมิาณขยะและรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นสาธารณะ
ร�วมกนั

2. เพื่อส�งเสรมิสนับสนุนให�ชมุชนน�าอยู� สวยงาม สร �างความร�มรืน่

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ผู �นําชมุชนและประชาชนในพืน้ที่

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
พืน้ทีใ่นเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํโครงการเพื่อขอรบัการพิจารณาอนุมตัิ
6.2 จดัประชมุคณะกรรมการด�านการจดัการขยะ
6.3 ประสานงานกบัส�วนราชการ ผู �นําชมุชน และประชาสมัพนัธ �

ให �ประชาชนเข �ามามีส�วนร�วมในการคดัแยกขยะ โดยใช�หลกั 3 Rs
6.4 ดาํเนินการจดัเก็บขยะอนัตรายภายในหมู�บ �านทกุหมู�บ �าน

เพื่อส�งมอบให� อบจ.ดาํเนินการกําจดัต�อไป
6.5สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานผลต�อผู �บรหิารท�องถิน่

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
30,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
1. ประชาชนมีส�วนร�วมในการจดัการขยะมลูฝอย
2. ปรมิาณขยะมีจาํนวนลดลง

โครงการที่ 6
1. โครงการ : โครงการทาํความสะอาด big cleaning day ตาํบล
มจุลนิท �

2. หลกัการและเหตผุล
ในปัจจบุนัปัญหาสิง่แวดล�อมเกดิจากปัจจยัหลายๆ อย�าง

ไม�ว�าจะเป็นเรือ่งของความสะอาด เรือ่งมลพิษด �านต�างๆ ซึง่เรือ่งของ
การรกัษาความสะอาด เป็นงานและหน�าทีอ่ย�างหน่ึงขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ ทีต่ �องรบัผิดชอบในพืน้ที่ ดแูลรกัษา อาํนวย
ความสะดวก ไม�ให �พืน้ทีส่กปรกโครงการทาํความสะอาดBig Cleaning
Day จงึเกดิขึน้ เพื่อเป็นศนูย �รวมการร�วมแรงร�วมใจ ของคนในท�องถิน่
ร�วมกนัทาํความสะอาด กวาดบ�านกวาดเมืองในมีความสะอาดเรยีบร �อย
โดยความร�วมมือจากทกุภาคส�วน ได �ร�วมกนัพฒันารกัษาความสะอาด
พืน้ทีข่องตนเองอย�างสม่ําเสมอและต�อเน่ือง ตลอดจนต�องสร �าง
กระบวนการเรยีนรู �ในสงัคมให�เกดิจติสาํนึก และปลกูฝังวนัิยให�แก�
เยาวชน เพื่อเป็นพลงัในการขบัเคลือ่นตาํบลมจุลนิท � ให �เป็นตาํบลที่
สะอาดและประชาชนมีคณุภาพชวีติทีด่ปีระกอบกบัอาํนาจหน�าทีข่อง
องค �การบรหิารส�วนตาํบล มาตรา 67 (2) และ (7) แห�ง
พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537
และพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ให�แก�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)

3. วตัถปุระสงค �
3.1. เพื่อรกัษาความสะอาดเรยีบร �อยในชมุชน
3.2.เพื่อสร �างความสามคัคใีห �เกดิขึน้ในชมุชนเสรมิสร �างวนัิยการ

รกัสะอาด
3.3 เพื่อพฒันาตาํบล ท�องถิน่ให �เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบยีบ

เรยีบร �อย เอือ้ต�อการอยู�อาศยั และการดาํรงชพีทีด่ขีองประชากร
3.4 เพื่อให �ผู �นําชมุชน และชาวบ �าน ได �ปรบัปรงุภมูิทศัน � ถนน ใน

ความรบัผิดชอบและสิง่สาธารณประโยชน � เช�นศาลากลางบ �าน
แหล�งน้ํา หรอืสิง่ปลกูสร �างอืน่ ให �ใช �ประโยชน �ได �อย�างมีประสทิธภิาพ
มีความสะอาด สวยงาม

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
เป�าหมายเชงิปรมิาณ

ทาํความสะอาดพืน้ทีใ่นเขตตาํบลมจุลนิท � ร�วมกนัประมาณ



100 คนโดยมีภาคประชาชน และองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
ร�วมกนั

เป�าหมายเชงิคณุภาพ
ประชาชนในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมีความ

ตระหนักและมีส�วนร�วมในการรกัษาความสะอาดหมู�บ �าน และสิง่
สาธารณประโยชน �มากขึน้

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
สถานทีร่าชการ พืน้ทีส่าธารณะ ถนน วดัในเขตพืน้ทีต่าํบล

มจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํโครงการ เพื่อขอรบัการอนุมตัิ
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6.2 กําหนดวนั เวลาและสถานทีใ่นการดาํเนินการ
6.2 ประสานงานกบัส�วนราชการ ผู �นําชมุชน และประชาสมัพนัธ �

เชญิชวนประชาชนเข �าร�วมกจิกรรม
6.3 ดาํเนินการทาํความสะอาด big cleaning day เช�น การเก็บ

กวาด ล�าง ทาํความสะอาดบรเิวณวดั สถานทีร่าชการ ถนนสายต�างๆ
ในพืน้ที่

6.4 สรปุผลการดาํเนินงานและรายงานผลต�อผู �บรหิารท�องถิน่

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มี

สภาพแวดล�อมทีด่ี สะอาด สวยงาม ทาํให �คณุภาพชวีติการทาํงานดขีึน้
10.2 สภาพแวดล�อมของหมู�บ �าน ตาํบล มีความสะอาด สวยงาม

น�าอยู� น�ามอง
10.3 ประชาชนมีความตืน่ตวัในการดแูลรกัษาความสะอาดใน

พืน้ที่
10.3ทกุภาคส�วนร�วมกนัทาํให �ตาํบลมจุลนิท �เป็นเมืองสะอาด มี

ความปลอดภยัร�มรืน่ และน�าอยู� เข �าสู�สงัคมทีม่ีความสขุอย�างยัง่ยนื



ประชาชนมีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

โครงการที่ 7
1. โครงการ : โครงการส�งเสรมิอาชพีต�างๆ ให�แก�ประชาชน

2. หลกัการและเหตผุล
การส�งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิระดบัชมุชน ก�อให�เกดิรายได�

และแก�ปัญหาการว�างงานของประชาชนทีไ่ด �รบัผลกระทบจากภาวะ
วกิฤตทางการเงนิ  เป็นกระบวนการพฒันาท�องถิน่เพื่อสร �างชมุชนให�
เข �มแข็งและพึ่งตนเองได � และเป็นอกีวธิหีน่ึงทีจ่ะส�งเสรมิให �ประชาชน
ได�เกดิกลุ�มอาชพีทีห่ลากหลาย มีการพึ่งพาอาศยักนัและกนั เกดิ
ความสามคัคขีึน้ในหมู�คณะ และชมุชนยงัสามารถนําสนิค �ามา
จาํหน�ายหรอืแลกเปลีย่นกนัจะเป็นทนุหมนุเวยีนในชมุชน ซึง่การ
ดาํเนินงานดงักล�าวจะเกดิประโยชน �แก�ประชาชนอย�างทัว่ถงึ และเท�า
เทยีมกนัอนัจะส�งผลให�การแก �ไขปัญหาในระดบัเศรษฐกจิรากหญ�า
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพและขดี
ความสามารถกลุ�มอาชพีต�างๆ ให�มีประสทิธภิาพความเข �มแข็งต�อ
ชมุชน สามารถพึ่งตนเองได � มีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ มีภมูิคุ �มกนัต�อการ
เปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ ตลอดจนให�คนจนไม�มีอาชพี ให�มีรายได �
เสรมิ อนัจะเป็นการสร �างความเข �มแข็งของภาคประชาชนให�อยู�อย�าง
มีประสทิธภิาพและยัง่ยนื

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ได �ตระหนักถงึการส�งเสรมิ
และการพฒันาคณุภาพชวีติของกลุ�มองค �กรต�างๆ เช�น กลุ�มผู �สงูอายุ
ผู �พิการ กลุ�มสตรแีละประชาชนทีส่นใจให�มีโอกาสเข �าถงึบรกิารทาง
สงัคม จงึได �จดัทาํโครงการส�งเสรมิอาชพีให�แก�ประชาชน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเสรมิสร �างทกัษะด�านอาชพีให�แก�
กลุ�มผู �สงูอายุ ผู �พิการ กลุ�มสตรแีละประชาชนทีส่นใจ เพื่อเป็น
กจิกรรมเสรมิทีเ่ป็นประโยชน �
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สนับสนุนให�มีการฝึกอบรมในการทาํอาชพีเสรมิ เพื่อเป็นการใช �เวลา
ว�างให �เป็นประโยชน � มีคณุค�า สร �างความรกัความสามคัคี ลดภาระ
ค�าใช �จ�ายภายในครอบครวัต�อไป

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อส�งเสรมิความรู �และทกัษะด�านอาชพีให�แก�ผู �สงูอายุ ผู �พิการ

กลุ�มสตรแีละประชาชนทีส่นใจในตาํบลมจุลนิท �
2. เพื่อสร �างโอกาสและทางเลอืกในการประกอบอาชพีเป็นการ

เพิ่มรายได�และลดรายจ�ายในครวัเรอืน



3. เพื่อให �ประชาชนได�ใช �เวลาว�างให �เกดิประโยชน �ต�อตนเอง
และครอบครวั

4. เพื่อเสรมิสร �างให �ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดาํเนิน
ชวีติบนพืน้ฐานแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ผู �สงูอายุ ผู �พิการ สตรี และประชาชนทีส่นใจในพืน้ทีต่าํบล

มจุลนิท � จาํนวน ๔0 คน

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
ทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1เขยีนโครงการและขออนุมตัโิครงการ
6.2 นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมตังิบประมาณ
6.3ประสานงานกบัเจ �าหน�าทีผู่ �เกีย่วข �อง
6.4 จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ � เอกสาร สือ่ทีใ่ช �ในการฝึกอบรม
6.5 กําหนด วนั เวลา การดาํเนินโครงการและตารางการ
ฝึกอบรม
6.6 ประชาสมัพนัธ �โครงการ
6.7 จดัทาํโครงการ
6.8 ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาํเนินงานตาม
โครงการ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
20,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ผู �สงูอายุ ผู �พิการ สตรี และประชาชนทีส่นใจมีความรู �

และทกัษะด�านอาชพี
10.2 ผู �สงูอายุ ผู �พิการ สตรี และประชาชนทีส่นใจมีโอกาสและ

ทางเลอืกในการประกอบอาชพีเป็นการมเพิ่มรายได�และลดรายจ�าย
ในครวัเรอืน

10.3 ผู �สงูอายุ ผู �พิการ สตรี แม�บ �านและประชาชนทีส่นใจได �ใช �
เวลาว�างให �เกดิประโยชน �ต�อตนเองและครอบครวั
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10.4 ผู �สงูอายุ ผู �พิการ สตรี แม�บ �านและประชาชนทีส่นใจ
สามารถพึ่งตนเอง และดาํเนินชวีติบนพืน้ฐานแนวคดิปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง

1.3 การสร �างจติสาํนึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. โครงการ : โครงการพาน�องท�องธรรมะ
2. หลกัการและเหตผุล

ในสภาวะปัจจบุนัโลกมีการเปลีย่นแปลงอย�างรวดเร็ว ทาํให �
เยาวชน นักเรยีน นักศกึษาหลงเพลดิเพลนิในกระแสค�านิยมโลก
ตะวนัตก ละทิง้คาํสัง่สอนในพระพทุธศาสนาเป็นสิง่ทีง่มงายเห็นว�าไร �
สาระ ล �าสมยั จงึดาํเนินชวีติโดยขาดหลกัธรรมยดึเหน่ียวจติใจ ทีจ่ะ
ทาํให �ชวีติมีความมัน่คงและสามารถแก�ปัญหาต�างๆ ในชวีติทีเ่กดิขึน้ได �
จงึมีแนวโน�มในการดาํเนินชวีติทีผ่ิด ก�อให �เกดิความเครยีดจนอาจจะ
แก�ปัญหาด�วยการฆ�าตวัตาย หรอืแก �ปัญหาด�วยการพึ่งยาเสพตดิ

เด็กและเยาวชนคอืพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาตใิน
อนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ�มคนทีม่ีพลงัอนัสาํคญั ทีส่ามารถ
ช�วยกนัเสรมิสร �างกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน �ต�อการพฒันาประเทศชาติ
ในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวยัทีม่ีความคดิสร �างสรรค � มีพลงัและ
ศกัยภาพมาก การกระตุ �นให �เด็กและเยาวชนกล�าคดิ กล �าทาํ กล �า
แสดงออกในสิง่ทีด่พีฒันาศกัยภาพและพลงัในเชงิสร �างสรรค � สร �าง
ให �พวกเขาตระหนักถงึคณุค�าของตนเองพร�อมมีภมูิคมุิกนั รู �เท�าทนัการ
เปลีย่นแปลง ไม�ตกเป็นเหยือ่หรอืสร �างปัญหาให�กบัสงัคม แต�กลบัจะ
เป็นผู �พร �อมทีจ่ะพฒันาตนเองให�เป็นทรพัยากรอนัทรงคณุค�า เป็น
พลงัขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศชาตเิพื่อความเจรญิก �าวหน�าและ
มัน่คงของชาติ เยาวชนจงึต �องมีความรู �และศลีธรรมควบคู�กนัไป
เพื่อให �เยาวชน มีจรยิธรรม มีศลีธรรม และมีค�านิยมในการดาํเนิน
ชวีติทีเ่หมาะสม

โครงการอบรม “พาน�องท�องธรรมะ” เป็นโครงการทีช่�วยพฒันา
เยาวชนโดยการพฒันาจติใจและปลกูฝ่ังจรยิธรรม คณุธรรม และ
ศลีธรรม ตามหลกัพระพทุธศาสนาอนัเป็นแนวทางการประพฤตตินทีด่ี
ให �มีทกัษะในการดาํเนินชวีติ “เก�ง ดี มีความสขุ” เพื่อให �เด็กและ
เยาวชนทีนํ่าธรรมะนําหลกัคาํสอนทีร่บัไปประยกุต �ใช �ในชวีติประจาํวนั
คอืการพฒันากาย โดยการแสดงออกทางกริยิามารยาทชาวพทุธมี
พฤตกิรรมทีด่งีามเหมาะสม การพฒันาศลี โดยการอยู�ร�วมกบั
ครอบครวัและบคุคลในสงัคม ด�วยความเกือ้กลูและประกอบอาชพีที่
สจุรติ การพฒันาจติให�เป็นจติทีส่มบรูณ �ทัง้คณุภาพจติพลงัจติและ



สขุภาพจติ และสดุท �ายการพฒันาปัญญา ให�เกดิปัญญาในการรู �จรงิ
รู �เท�าทนัทางเจรญิทางเสือ่มปัจจยัทีเ่กีย่วข �อง รู �วธิกีารป�องกนั รู �
วธิแีก �ไขปัญหา สร�างภมูิต �านทานให�กบัตนเองด �วยคณุธรรม ให�เป็นผู �
มีชวีติอยู�อย�างรู �เท�าทนัโลก นําพาชวีติสู�ความสาํเร็จ เพื่อเกือ้กลู
ตนเองและประเทศชาตใินทีส่ดุ
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อให �ผู �เข �าร�วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏบิตัทิาํ
กจิกรรมร�วมกนัอนัก�อให �เกดิความสามคัคใีนหมู�คณะ

2. เพื่อให �ผู �เข �าร�วมโครงการได �ฝึกความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ� และการ
รู �จกัแบ�งปันซึง่กนัและกนั

3. เพื่อให �ผู �เข �าร�วมโครงการมีพฒันาการในด�านร�างกาย จติใจ
อารมณ �และการอยู�ร�วมกนัในสงัคม

4. เพื่อให �ผู �เข �าร�วมโครงการมีจติสาํนึกและตระหนักถงึบทบาท
หน�าทีข่องตนเองและการมีส�วนร�วม

5. เพื่อให �ผู �เข �าร�วมโครงการตระหนักในความซือ่สตัย � มีจติ
สาธารณะ มีระเบยีบวนัิย
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4. เป�าหมาย
เด็กนักเรยีนและเยาวชนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 ประชมุผู �เกีย่วข �องกําหนดจดังาน
6.2 จดัทาํโครงการเสนอพิจารณาอนุมตัิ
6.3 ประสานการจดังานกบัหน�วยงานทีเ่กีย่วข �องทราบ
6.4 ประสานคณะวทิยากร และประชาสมัพนัธ �เชญิชวนเด็ก
เยาวชนเข �าร�วมโครงการ

6.5 แต�งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงานและประชมุชีแ้จง
6.6 ดาํเนินการตามโครงการ
6.7 ตดิตามและประเมินผลการจดังาน

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

8. งบประมาณดาํเนินการ



ไม�ใช �งบประมาณ
9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �

10.1 ผู �เข �าร�วมโครงการมีพฒันาการทางด�านร�างกาย จติใจ
อารมณ �สงัคมและสตปัิญญา

10.2 ผู �เข �าร�วมโครงการมีจติสาํนึกตระหนักถงึบทบาทหน�าที่
ของตนเอง

10.3 ผู �เข �าร�วมโครงการตระหนักในความซือ่สตัย �สจุรติ มีวนัิย
10.4 ผู �เข �าร�วมโครงการได �รบัความรู �เกีย่วกบัสทิธขิองเด็กตาม

กฎหมายรฐัธรรมนูญ

โครงการที่ 2
1. โครงการ : โครงการสร �างภมูิคุ �มกนัทางสงัคมให�เด็กและ

เยาวชนตาํบลมจุลนิท �
(กจิกรรม “ส�งเสรมิการเรยีนรู �ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง”)

2. หลกัการและเหตผุล
เน่ืองจากปัจจบุนัเด็กและเยาวชนไทยได�รบัผลกระทบจาก

หลายๆ ด�าน ทีท่าํให �เกดิปัญหา เช�น ผลกระทบด�านเศรษฐกจิ สงัคม
เทคโนโลยี ส�งผลให�เด็กและเยาวชน มีพฤตกิรรมทีไ่ม�พึงประสงค �
เด็กและเยาวชนไทยไม�เห็นความสาํคญัของการศกึษา สนใจแต�วตัถุ
นิยม ไม�รู �จกัการประมาณตน ซึง่ก�อให �เกดิผลเสยีต�ออนาคตของชาติ
ดงันัน้จงึควรทาํให �เด็กและเยาวชน รู �จกัความพอเพียง ปลกูฝ่ังอบรม
บ�มเพาะให�เด็กและเยาวชนมีความสมดลุทางเศรษฐกจิ สงัคม
สิง่แวดล�อม และวฒันธรรมโดยนําหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง
มาถ�ายทอด เพื่อให �เด็กและเยาวชนรู �จกัการใช �ชวีติได �อย�างสมดลุ
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เห็น
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คณุค�าของทรพัยากรต�างๆ รู �จกัอยู�ร�วมกบัผู �อืน่ รู �จกัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ�
และแบ�งปัน มีจติสาํนึกรกัษ �สิง่แวดล�อม และเห็นคณุค�าของวฒันธรรม
ค�านิยม ความเป็นไทย ท�ามกลางการการเปลีย่นแปลงต�างๆ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �พิจารณาเห็นความสาํคญัของ
เด็กและเยาวชนซึง่เป็นอนาคตของชาติ จงึได �จดัโครงการสร �าง
ภมูิคุ �มกนัทางสงัคมให�เด็กและเยาวชนตาํบลมจุลนิท �(กจิกรรม
ส�งเสรมิการเรยีนรู � ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง)ขึน้ เพื่อปลกูฝังแนวคดิ



ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงให�กบัเด็กและเยาวชน เป็นการสร �าง
ภมูิคุ �มกนัทางสงัคมให�เด็กและเยาวชน สามารถใช�ชวีติได �อย�างสมดลุ
ท�ามกลางการเปลีย่นแปลงต�างๆ ทีเ่กดิขึน้ และเห็นคณุค�าของ
ทรพัยากรต�างๆรู �จกัอยู�ร�วมกบัผู �อืน่รู �จกัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ� และแบ�งปัน มี
จติสาํนึกรกัษ �สิง่แวดล�อมและเห็นคณุค�าของวฒันธรรม ค�านิยมความ
เป็นไทย ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล
พทุธศกัราช2537 และแก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา
66 องค �การบรหิารส�วนตาํบล มีอาํนาจหน�าทีใ่นการพฒันาตาํบลทัง้
ในด �านเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 ภายใต�บงัคบั
แห�งกฎหมาย องค �การบรหิารส�วนตาํบล มีอาํนาจหน�าทีต่ �องทาํในเขต
องค �การบรหิารส�วนตาํบล (5) ส�งเสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม
และ (6) ส�งเสรมิการพฒันาสตรเีด็ก เยาวชน ผู �สงูอายแุละผู �พิการ
พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอาํนาจให�แก�องค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให�เทศบาลเมืองพทัยา
และองค �การบรหิารส�วนตาํบล มีอาํนาจและหน�าทีใ่นการจดัระบบการ
บรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน �ของประชาชนในท�องถิน่ของตนเอง
ดงันี้ (9) จดัการศกึษาคม (10) การสงัคมสงเคราะห �และการพฒันา
คณุภาพชวีติเด็กสตรี คนชรา และผู �ด �อยโอกาส และพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห�งชาติ พทุธศกัราช2542และแก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที3่) พ.
ศ.2553 มาตรา 6 ทีต่ �องการพฒันาคนไทยให�เป็นคนทีส่มบรูณ �ทัง้
ด �านร�างกาย จติใจ อารมณ � สงัคมและสตปัิญญา ความรู � มีคณุธรรม
และจรยิธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถอยู�ร�วมกบัผู �อืน่ได �อย�างมี
ความสขุ
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อส�งเสรมิและปลกูฝังให �เด็กและเยาวชนนําแนวคดิปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาใช �ในการดาํเนินชวีติประจาํวนั

2. เพื่อสร �างภมูิคุ �มกนัทางสงัคมให�เด็กและเยาวชน สามารถใช�
ชวีติได �อย�างสมดลุ ท�ามกลางการเปลีย่นแปลงต�างๆ ทีเ่กดิขึน้

3. เพื่อส�งเสรมิให �เด็กและเยาวชน เห็นคณุค�าของทรพัยากรต�างๆ
รู �จกัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ�และแบ�งปัน และรู �จกัอยู�ร�วมกบัผู �อืน่ได �อย�างมี
ความสขุ
4. เป�าหมาย

เชงิปรมิาณ
เด็กและเยาวชนตาํบลมจุลนิท �จาํนวน50คน
เชงิคณุภาพ
เด็กและเยาวชนเกดิความตระหนักรู � รู �จกัการใช �ชวีติแบบ

พอเพียงตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงเห็นคณุค�าของ
ทรพัยากรต�างๆ รู �จกัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ� แบ�งปัน และรู �จกัอยู�ร�วมกบัผู �อืน่



ได �อย�างมีความสขุ
5. กจิกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน

1. จดัทาํโครงการเพื่อขออนุมตัิ
2. แต�งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร
3. ดาํเนินการตามโครงการ
4. สรปุผลการดาํเนินการตามโครงการ
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6. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

7. งบประมาณ
ไม�ใช �งบประมาณ

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

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ผลทีค่าดว�าจะได �รบั
1. เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาใช �ในการดาํเนินชวีติประจาํวนัได �
2. เด็กและเยาวชนมีภมูิคุ �มกนัทางสงัคม สามารถใช�ชวีติได �

อย�างสมดลุ ท�ามกลางการเปลีย่นแปลงต�างๆ ทีเ่กดิขึน้ได �
3. เด็กและเยาวชนเห็นคณุค�าของทรพัยากรต�างๆ รู �จกั

เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ�และแบ�งปัน และรู �จกัอยู�ร�วมกบัผู �อืน่ได �อย�างมีความสขุ

มิตทิี่ 2 การบรหิาราชการเพื่อป�องกนัการทจุรติ
2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต�อต �านการทจุรติของผู �บรหิาร
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ

กจิกรรม “ประกาศเจตจาํนงต�อต �านการทจุรติของผู �บรหิาร
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่”

2. หลกัการและเหตผุล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได จดัทาํยทุธศาสตร �ชาตวิ�าด �วยการ

ป�องกนัและปราบปรามการทจุรติมาแล�ว 3 ฉบบั ปัจจบุนัทีใ่ช �อยู�เป็น
ฉบบัที่ 3 เริม่จากปี พ.ศ.2560 จนถงึปี พ.ศ.2564 ซึง่มุ�งสู�การเป็น
ประเทศทีม่ีมาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรม เป็นสงัคมมิตใิหม�ที่
ประชาชนไม�เพิกเฉยต�อการทจุรติทกุรปูแบบ โดยได�รบัความร�วมมือ
จากฝ� ายการเมือง หน�วยงานของรฐัตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ �



รกัษาผลประโยชน �ของชาตแิละประชาชนเพื่อให �ประเทศไทยมี
ศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูิในความโปร�งใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ
โดยกําหนดวสิยัทศัน �“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติ �านทจุรติ”มี
เป�าหมายหลกัเพื่อให �ประเทศไทยได�รบัการประเมินดชันีการรบัรู �การ
ทจุรติ (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม�น�อยกว�าร �อยละ50
ในปีพ.ศ. 2564 ซึง่การทีร่ะดบัคะแนนจะสงูขึน้ได �นัน้การบรหิารงาน
ภาครฐั ต �องมีระดบัธรรมาภบิาลทีส่งูขึน้ เจ �าหน�าทีข่องรฐัและ
ประชาชนต�องมีพฤตกิรรมแตกต�างจากทีเ่ป็นอยู�ในปัจจบุนั ไม�ใช �
ตาํแหน�งหน�าทีใ่นทางทจุรติประพฤตมิิชอบ โดยได�กําหนด
ยทุธศาสตร �การดาํเนินงานออกเป็น6 ยทุธศาสตร � ดงันี้

ยทุธศาสตร �ที่ 1 สร�างสงัคมทีไ่ม�ทนต�อการทจุรติ
ยทุธศาสตร �ที่ 2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการต�อต �าน
การทจุรติ
ยทุธศาสตร �ที่ 3 สกดักัน้การทจุรติเชงินโยบาย
ยทุธศาสตร �ที่ 4 พฒันาระบบป�องกนัการทจุรติเชงิรกุ
ยทุธศาสตร �ที่ 5 ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการ
ทจุรติ
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ยทุธศาสตร �ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรู การทจุรติ
Perception(CorruptionIndex:CPI)
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ เป็นหน�วยงานของรฐัภายใต�

โครงสร �างการจดัระเบยีบบรหิารราชการตามหลกัการกระจายอาํนาจ
การปกครอง ทีมุ่�งเน�นการกระจายอาํนาจจากส�วนกลางลงสทู �องถิน่
และเป็นกลไกหน่ึงในการส�งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
เป็นหน�วยงานหลกัในการจดัทาํบรกิารสาธารณะและกจิกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน �ของประชาชนในท�องถิน่ การพฒันาองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ให �เกดิความยัง่ยนืรฐัจะต �องให�ความเป็นอสิระแก�
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ โดยยดึหลกัแห�งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ �ของประชาชนในท�องถิน่ และส�งเสรมิให �องค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ เป็นหน�วยงานหลกัในการจดัทาํบรกิารรวมทัง้มีส�วนร�วม
ในการตดัสนิใจแก�ไขปัญหาในระดบัพืน้ที่ ส�วนการกํากบัดแูลองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่จะได �ทาํเท�าทีจ่าํเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด
และต�องเป็นไปเพื่อการคุ �มครองประโยชน �ของประชาชนในท�องถิน่

ทัง้นี้ ต �องยอมรบัว�าปัญหาการทจุรติในองค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ เป็นเรือ่งทีม่ีคาํครหาทีไ่ด �สร �างความขมขืน่ใจให�แก�คนทาํงาน
ในองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่มาเป็นเวลาช�านาน ซึง่หากพิจารณา
จาํนวนขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ประกอบกบัมีปัจจยันานัปการ



ทีค่อยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมีคณุธรรม จรยิธรรม ซือ่สตัย �สจุรติ
ของคนทาํงานราชการส�วนท�องถิน่ส�วนทีเ่หอืดหายไป และหากจะว�า
กนัไปแล�ว เรือ่งในทาํนองเดยีวกนันี้ ก็สามารถเกดิขึน้กบัคนทาํงานใน
หน�วยงานราชการอืน่ได �เช�นเดยีวกนั เพียงแต�คนทาํงานในองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่มีจาํนวนมาก และมากกว�าคนทาํงานในหน�วย
ราชการอืน่ๆ จงึมีโอกาสหรอืความเป็นไปได�สงูทีค่นทาํงานในท�องถิน่
อาจต�องถกูครหาในเรือ่งการใช �อาํนาจหน�าทีโ่ดยมิชอบมากกว�า แม�ว�า
โอกาสหรอืช�องทางทีค่นทาํงานในท�องถิน่จะใช �อาํนาจให�ออกนอกลู�
นอกทาง จะมีได �ไม�มากเท�ากบัทีค่นทาํงานในหน�วยงานราชการอืน่
และมลูค�าของความเสยีหายของรฐัทีค่นทาํงานในองค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ได �ก�อให �เกดิขึน้ก็อาจเป็นแค�เศษผงธลุขีองความเสยีหาย
ทีเ่กดิจากการทจุรติของคนนอกองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

ดงันัน้ จงึมีความจาํเป็นทีผู่ �บรหิารองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ต �องแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต�อต �านการทจุรติอย�างเห็นชดั
เป็นรปูธรรม ด�วยการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติ ส�งเสรมิ
ให �องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ บรหิารงานด�วยความโปร�งใส มีความ
เข �มแข็งในการบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารกจิการบ �านเมืองที่
ดหีรอืหลกัธรรมาภบิาลบงัเกดิประโยชน �สขุแก�ประชาชน และ
ยกระดบัมาตรฐานในการป�องกนัการทจุรติขององค �กรตนเองต�อไป
ให�ครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศต�อไป
3. วตัถปุระสงค �

เพื่อแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต�อต �านการทจุรติของ
ผู �บรหิารองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ด �วยการจดัทาํแผนป�องกนัการ
ทจุรติในองค �กร
4. เป�าหมาย/ผลผลติ

1. ประกาศเจตจาํนงการต�อต �านการทจุรติของผู �บรหิาร อย�าง
น�อย 1 ฉบบั
2. มีการประกาศเจตจาํนงการต�อต �านการทจุรติของผู �บรหิารต�อ
สาธารณะชน อย�างน�อย1 ครัง้
3. แผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
1. ประกาศเจตจาํนงทางการเมืองในการต�อต �านการทจุรติของ
ผู �บรหิารองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
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2. ประชมุหน�วยงาน/บคุคลทีเ่กีย่วข �อง
3. จดัตัง้คณะทาํงานการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติ
4. ประชมุคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติ
5. จดัทาํแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติ
6. ประกาศใช�แผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติ
7. ดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติ
8. รายงานผลการดาํเนินงาน

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ตวัชีว้ดั
- มีประกาศเจตจาํนงการต�อต �านการทจุรติของผู �บรหิาร อย�าง

น�อย 1 ฉบบั
- มีการประกาศเจตจาํนงการต�อต �านการทจุรติของผู �บรหิารต�อ

สาธารณะชน อย�างน�อย1 ครัง้
- มีแผนปฏบิตักิารป�องกนัการทจุรติขององค �กรปกครองส�วน

ท�องถิน่จาํนวน1ฉบบั
ผลลพัธ �
- การบรหิารราชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่มีความ

โปร�งใสสามารถป�องกนัการทจุรติของบคุลากรองค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ได �

- ลดข�อร �องเรยีนการดาํเนินงานขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

2.2 มาตรการสร �างความโปร�งใสในการปฏบิตัริาชการ
2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบรหิารงานบคุคลให�เป็นไปตามหลกั
คณุธรรม ทัง้ในเรือ่งการบรรจแุต�งตัง้ โยกย�าย โอน เลือ่นตาํแหน�ง/
เงนิเดอืน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ

มาตรการออกคาํสงัมอบหมายของนายกองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �และหวัหน�าส�วนราชการ

2. หลกัการและเหตผุล



องค �การบรหิารส�วนตาํบล เป็นหน�วยงานบรหิารราชการองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่รปูแบบหน่ึงทีม่ีอาํนาจหน�าทีใ่นการบรกิาร
สาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถิน่ ตามอาํนาจหน�าทีข่ององค �การ
บรหิารส�วนตาํบล ทัง้ทีเ่ป็นหน�าทีต่ามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ 6) พ.
ศ.2552 ตามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํ
นาจให�แก�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2542 และหน�าทีต่าม
กฎหมายอืน่ทีก่ําหนดให�องค �การบรหิารส�วนตาํบล มีหน�าที่
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ต�องทาํอกีมากมายในการบรกิารสาธารณะแก�ประชาชนผู �มารบั
บรกิารตดิต�อกบัหน�วยงานต�างๆ ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลนัน้
มกัจะประสบปัญหาด�านการอาํนวยความสะดวกในการตดิต�อราชการ
เน่ืองจากภารกจิมีมากมายไปรวมอยู�กบัฝ� ายบรหิาร ไม�มีการกระจายอาํ
นาจ หรอืมอบหมายอาํนาจหน�าทีใ่นการสัง่การอนุมตัิ อนุญาต ไปยงั
หวัหน�าหน�วยงาน ระดบัสาํนัก กอง และฝ� ายต�างๆ ซึง่เป็นอปุสรรค
อย�างยิง่ต�อการให�บรกิาร ทาํให �การบรกิารเกดิความล�าช �า ประชาชน
ไม�ได �รบัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตหุน่ึงของการกระทาํการทจุรติ
ประพฤตมิิชอบในการปฏบิตัริาชการของเจ �าหน�าที่ ส�งผลให�ระบบการ
ให�บรกิารภาครฐัเสือ่มประสทิธภิาพ

เพื่อให �เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และ
วธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37
ทีก่ําหนดให�การบรหิารราชการ เพื่อให �เกดิประโยชน �สขุของ
ประชาชนและเกดิผลสมัฤทธิต์�อภารกจิของรฐั ไม�มีขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานเกนิความจาํเป็น ประชาชนได�รบัความสะดวกและได�รบั
การตอบสนองความต�องการ การบรหิารงานมีประสทิธภิาพ คุ �มค�า
ประกอบกบัพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล
พ.ศ.2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 60 ที่
กําหนดให�นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลควบคมุและรบัผิดชอบใน
การบรหิารราชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลตามกฎหมาย และ
เป็นผู �บงัคบับญัชาของพนักงานส�วนตาํบลและลกูจ �างขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบล และมีอาํนาจหน�าทีใ่นการสัง่ การอนุญาต การอนุมตัิ
หรอืการปฏบิตัริาชการทีน่ายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลจะพึงปฏบิตัิ
หรอืดาํเนินการตามกฎหมาย อาจมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนังสอืให �
รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลเป็นผู �ปฏบิตัริาชการแทนนายก
องค �การบรหิารส�วนตาํบลก็ได � แต�ถ �ามอบให�ปลดัองค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลให�ทาํเป็นคาํสัง่และประกาศให�ประชาชนทราบ และมาตรา
60/1 ให�ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบล เป็นผู �บงัคบับญัชาพนักงาน



ส�วนตาํบลและลกูจ �าง และรบัผิดชอบควบคมุดแูลราชการประจาํ
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลให�เป็นไปตามนโยบายและมีอาํนาจ
หน�าทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายกําหนด และมาตรา 69/1 การปฏบิตังิาน
ตามอาํนาจหน�าทีข่ององค �การบรหิารส�วนตาํบลต�องเป็นไป เพื่อ
ประโยชน �สขุของประชาชน โดยใช�วธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี

ดงันัน้เพื่อให �การบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิาร
กจิการบ �านเมืองทีด่ี ตอบสนองความต�องการของประชาชน ลด
ขัน้ตอนการให�บรกิารและไม�สร �างเงือ่นไขขัน้ตอนทีม่ีความยุ�งยาก
จงึจาํเป็นต �องมีมาตรการ การมอบหมายอาํนาจหน�าทีข่ององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลขึน้
3. วตัถปุระสงค �

1. เพื่อลดขัน้ตอนการให�บรกิารประชาชนให�ได �รบัความสะดวก
รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต�องการของประชาชน

2. เพื่อให �ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหน�วยงาน
3. เพื่อเป็นการกระจายอาํนาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนุญาต

อนุมตัขิองผู �บรหิารทกุระดบั
4. เพื่อป�องกนัการผกูขาดอาํนาจหน�าทีใ่นการใช �ดลุยพินิจอนั

อาจเป็นเหตแุห�งการทจุรติและประพฤตมิิชอบในตาํแหน�งหน�าที่
ราชการ
4. เป�าหมาย/ผลผลติ

จดัทาํคาํสัง่มอบหมายงานของนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล
ปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบล และหวัหน�าส�วนราชการ
5. พืน้ทีด่าํเนินการ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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6. วธิดีาํเนินการ
1. ออกคาํสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตัิ ตาม

กฎหมาย ระเบยีบ ข�อบงัคบัและหนังสอืสัง่การ
2. จดัทาํหนังสอืแจ �งเวยีนให�ผู �รบัมอบอาํนาจให�ปฏบิตัริาชการ

แทนรบัทราบ ถอืปฏบิตัแิละแจ �งทกุส�วนราชการทราบ
3. จดัทาํประกาศ ประชาสมัพนัธ �ให �ประชาชนทราบ
4. ให�ผู �รบัมอบหมายงานตามคาํสัง่รายงานผลการปฏบิตังิาน

ตามคาํสัง่ทีไ่ด �รบัมอบหมายในทกุเดอืน
7. ระยะเวลาดาํเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)



8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ผลผลติ
- มีคาํสัง่มอบหมายงานให�ผู �ทีเ่กีย่วข �องปฏบิตัริาชการแทน
ผลลพัธ �
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบรกิารทีไ่ด �รบัอยู�ในระดบัดี
- ประชาชนได�รบัความสะดวก และลดการผกูขาดอาํนาจหน�าที่

อนัเป็นช�องทางแห�งการทจุรติ

โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ

กจิกรรม “สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน”
2. หลกัการและเหตผุล

การพิจารณาความดคีวามชอบหรอืการพิจารณาเลือ่นขัน้
เงนิเดอืน เป็นกระบวนการหน่ึงของการบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ
ซึง่ใช �หลกัการการให�รางวลัเป็นแรงจงูใจให�ผู �ปฏบิตังิานเกดิแรง
กระตุ �นในการพฒันาผลงาน ซึง่นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �ได �ให �ความสาํคญัในเรือ่งการพิจารณาความดคีวามชอบหรอื
การพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน เป็นเรือ่งลาํดบัต �นๆ ของเรือ่งการ
บรหิารงานบคุคล โดยเฉพาะอย�างยิง่เรือ่งการใช �ดลุพินิจของ
ผู �บงัคบับญัชาในการประเมินผลการปฏบิตัริาชการของ
ผู �ใต �บงัคบับญัชา ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตาํบลจงัหวดัลพบรุี เรือ่งหลกัเกณฑ �และเงือ่นไขเกีย่วกบัการ
บรหิารงานบคุคลขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ลงวนัที่ 19
พฤศจกิายน 2545 ได �กําหนดให�นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล
แต�งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนักงานส�วนตาํบล
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ด�วยเหตนีุ้เองจงึเป็นทีม่าของกจิกรรม
การสร �างความโปร�งใสในการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน
3. วตัถปุระสงค �

เพือ่ให �การบรหิารงานบคุคลด�านการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนมคีวาม
โปร�งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได�
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4. เป�าหมาย/ผลผลติ
พนักงานส�วนตาํบลองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
1. แต�งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏบิตัิ

ราชการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
2. แต�งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนของ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
3. ประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏบิตัิ

ราชการฯเพื่อกลัน่กรองการประเมินผลการปฏบิตัริาชการที่
ผู �บงัคบับญัชาได �พิจารณาไว � โดยเจ �าหน�าทีใ่ห �คาํปรกึษาและเสนอ
ความเห็น เกีย่วกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล
การปฏบิตัริาชการ

4. คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏบิตัิ
ราชการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �รวบรวมและเสนอผลการพิ
จารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏบิตัริาชการให�แก�
คณะกรรมการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนฯ

5. คณะกรรมการพิจารณาเลือ่นขัน้ฯ พิจารณาทบทวนผลการพิ
จารณาการประเมินผลการปฏบิตัริาชการตามทีค่ณะกรรมการ
กลัน่กรองการประเมินผลการปฏบิตัริาชการฯ เสนอมา โดยใช�
หลกัเกณฑ �ตามทีก่ําหนดไว �ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตาํบลจงัหวดัลพบรุี เรือ่งหลกัเกณฑ �และเงือ่นไขเกีย่วกบัการ
บรหิารงานบคุคลขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ลงวนัที่ 19
พฤศจกิายน 2545
7. ระยะเวลาดาํเนินการ

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

ไม�ใช �งบประมาณ
9. ผู �รบัผิดชอบ

สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �

มีการพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนทีโ่ปร�งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได�

2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การ



จดัหาพสัดุ การใช �ประโยชน �ในทรพัย �สนิของทางราชการ โดยยดึถอื
และปฏบิตัใิห �เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ �ทีเ่กีย่วข �องอย�าง
เคร�งครดั
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม

กจิกรรม “ควบคมุการเบกิจ�ายเงนิตามข�อบญัญตังิบประมาณ
รายจ�ายประจาํปี”

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
เพือ่ให �การบนัทกึบญัชี การจดัทาํทะเบยีนคมุเงนิรายจ�ายของ

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่เป็นแนวทางเดยีวกนัและสอดคล�องกบัการ
ปฏบิตังิานในระบบบญัชคีอมพวิเตอร �ขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่จงึ
มกีจิกรรม
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ควบคมุให�บคุลากรกองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จดัทาํ
ทะเบยีนคมุเงนิรายจ�าย ให�ความรู � ความเข �าใจในการปฏบิตัิ ทาํให �
เกดิความคุ �มค�าและมีประสทิธภิาพลดข�อผิดพลาดในการเบกิจ�ายเงนิ
ตามข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีและดาํเนินงานตาม
ขัน้ตอนของระเบยีบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสอืสัง่การที่
เกีย่วข �อง ซึง่ถอืเป็นเรือ่งสาํคญัทีอ่งค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
จะต �องทาํตามกฎหมาย ระเบยีบ และมีความจาํเป็นต�อการบรหิารงาน
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อให �บคุลากรกองคลงั มีความรู � ความเข �าใจในการปฏบิตัิ

ตามระเบยีบ ประกาศ และหนังสอืที่
เกีย่วข �อง

2. เพื่อลดข�อผิดพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจจะทาํให �เกดิความ
เสยีหายแก�ทางราชการ

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
บคุลากรกองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
กองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
จดัทาํทะเบยีนคมุเงนิรายจ�ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ�าย

แผนงาน แยกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณทีต่ัง้ไว �



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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ
กองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
1. บคุลากรกองคลงั มีความรู � ความเข �าใจในการปฏบิตัติาม

ระเบยีบ ประกาศและหนังสอืสัง่การทีเ่กีย่วข �อง
2. ลดข�อผิดพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจจะทาํให �เกดิความ

เสยีหายแก�ทางราชการ และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
3. เกดิความคุ �มค�าและมีประสทิธภิาพในการบรหิารงบ

งบประมาณ

โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม

กจิกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัด”ุ
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2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิาร

กจิการบ �านเมืองทีด่ี ซึง่กําหนดให�มีการบรหิารราชการ อย�างมี
ประสทิธภิาพและเกดิความคุ �มค�าในเชงิภารกจิของรฐั และเกดิ
ประโยชน �สงูสดุกบัประชาชนและการปฏบิตัใิห �เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการพสัดุ ปี 2535 และแก�ไขเพิ่มเตมิและ
กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข �อง

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อปรบัปรงุการดาํเนินงานด�านจดัซือ้จดัจ �าง
3.2 เพื่อใช �เป็นข �อมลูในการวางแผนจดัซือ้จดัจ �างของหน�วยงาน
3.3 เพื่อเป็นข �อมลูให �กบัประชาชนสามารถตรวจสอบได�

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
บคุลากรกองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
กองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัเก็บข �อมลูในการจดัซือ้จดัจ �าง
6.2 จาํแนกวธิกีารจดัซือ้จดัจ �างและคดิเป็นร �อยละของจาํนวน
โครงการและร �อยละของจาํนวนงบประมาณ

6.3 สรปุผลการจดัซือ้จดัจ �าง
6.4 สรปุปัญหาอปุสรรคในการปฏบิตังิาน
6.5 รายงานผลการจดัซือ้จดัจ �างประจาํปี
6.6 รายงานการวเิคราะห �ผลการจดัซือ้จดัจ �างประจาํปี
6.7 เผยแพร�ข �อมลูให �ประชาชนทราบ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
กองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ประชาชนได�รบัทราบข�อมลูในการบรหิารงานของ

หน�วยงานด�วยความโปร�งใสมีประสทิธภิาพ
10.2 ผู �บรหิารมีข �อมลูในการวางแผนการบรหิารงานให�มี

ประสทิธภิาพ
10.3 ผู �ปฏบิตังิานมีข �อมลูในการพฒันาแผนและกระบวนการ

จดัซือ้จดัจ �างให �มีประสทิธภิาพและเกดิความคุ �มค�าเป็นประโยชน �กบั
ประชาชน
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โครงการที่ 3
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม

โครงการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารด �านการจดัซือ้ – จดัจ �าง

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
เน่ืองจากองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีฐานะเป็นนิตบิคุคล

มีอาํนาจหน�าทีใ่นการจดัทาํบรกิารสาธารณะด�วยตนเอง ทัง้ในเรือ่ง
การจดัหารายได� และการใช �จ�ายเงนิและการบรหิารงานต�างๆ ตาม
ภารกจิและการจดัทาํบรกิารสาธารณะแต�ต �องเป็นไปตามอาํนาจ
หน�าทีแ่ละกฎหมายทีก่ําหนดไว � ดงันัน้ การทีอ่งค �การบรหิารส�วน
ตาํบล จะบรหิารงานให�มีประสทิธภิาพและเกดิประโยชน �สงูสดุแก�



ประชาชน จะต�องบรหิารงานด�วยความซือ่สตัย �สจุรติ มีความโปร�งใส
และสามารถตรวจสอบได�ตามหลกัธรรมาภบิาล

เพื่อให �เป็นไปตามตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การ
บรหิารส�วนตาํบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 69/1 การปฏบิตังิานตามอาํนาจหน�าทีข่ององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลต�องเป็นไปเพื่อประโยชน �สขุของประชาชน โดยใช�วธิกีาร
บรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี และให�คาํนึงถงึการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการจดัทาํงบประมาณ การจดัซือ้จดัจ �าง การตรวจสอบ
และการเปิดเผยข�อมลูข�าวสาร พระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �
และวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
กําหนดให�การจดัซือ้ จดัจ �างให �ส�วนราชการดาํเนินการโดยเปิดเผย
และเทีย่งธรรม โดยพิจารณาถงึประโยชน � และผลเสยีทางสงัคม
ภาระต�อประชาชน คณุภาพ วตัถปุระสงค �ทีจ่ะใช � ราคา และประโยชน �
ระยะยาวของส�วนราชการทีจ่ะได �รบัประกอบกนั

ดงันัน้ เพื่อให �การบรหิารงบประมาณขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบลเป็นไปอย�างโปร�งใสตรวจสอบได� เกดิประสทิธภิาพและเกดิ
ประโยชน �สงูสดุแก�ประชาชนในท�องถิน่ จงึมีความจาํเป็นต �องจดั
โครงการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารด �านการจดัซือ้จดัจ �าง เพื่อให �
ประชาชนได�เข �าถงึข �อมลูข�าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ �างของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลทกุโครงการและกจิกรรม

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อให �ประชาชนได�รบัทราบข�อมลูข�าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้

– จดัจ �างตามโครงการและกจิกรรมต�างๆ ขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบล

2. เพื่อเสรมิสร �างความโปร�งใสในการปฏบิตัริาชการ สามารถ
ตรวจสอบได�ตามหลกัธรรมาภบิาล

3.เพื่อป�องกนัการทจุรติในหน�วยงาน

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
เผยแพร�ข �อมลูการจดัซือ้ – จดัจ �าง ตามแผนงาน/โครงการต�างๆ

ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลทีด่าํเนินการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการพสัดขุององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่พ.
ศ.2535 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึปัจจบุนั จาํนวน 4 ช�องทาง ได �แก� ทาง
เว็บไซต � บอร �ดประชาสมัพนัธ �หนังสอื ระบบกระจายเสยีงไร �สาย

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �และหมู�บ �านต�างๆ ในพืน้ที่
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6. วธิดีาํเนินการ
6.1 รวบรวมข�อมลูกระบวนการจดัหาพสัดเุพื่อจดัทาํประกาศ
ดงันี้

-ประกาศการจดัซือ้ – จดัจ �าง
-ประกาศการกําหนดราคากลางในการจดัซือ้ – จดัจ �าง
-ประกาศกําหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน
-ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน
-ประกาศรายชือ่ผู �ผ�านการคดัเลอืกพร�อมวงเงนิการจดัซือ้
– จดัจ �าง

-ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน
6.2 นําส�งประกาศไปเผยแพร� ประชาสมัพนัธ �ตามช�องทางการ

ประชาสมัพนัธ �ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ได�แก� ทางเว็บไซต �
บอร �ดประชาสมัพนัธ � ระบบกระจายเสยีงไรสาย หน�วยงานราชการ
เป็นต �น

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ
กองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ผลผลติ

เผยแพร�ข �อมลูข�าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ �างไม�น�อยกว�า
3 ช�องทาง

ผลลพัธ �
-ประชาชนได�เข �าถงึข �อมลูข�าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้

จดัจ �างไม�น�อยกว�าร �อยละ70 ของโครงการทีจ่ดัซือ้จดัจ �างทัง้หมด
-การจดัหาพสัดเุป็นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได�ทกุ
ขัน้ตอน

-สามารถลดปัญหาการร �องเรยีนการทจุรติในการจดัซือ้
จดัจ �างได �

โครงการที่ 4
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการใช �บตัรควิในการตดิต�อ



ราชการ

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � เป็นหน�วยงานบรหิารราชการ

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่รปูแบบหน่ึงทีม่ีอาํนาจหน�าทีใ่นการจดัทาํ
บรกิารสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถิน่ ตามอาํนาจหน�าทีข่อง
องค �การบรหิารส�วนตาํบล ทัง้ทีเ่ป็นหน�าทีต่ามพระราชบญัญตัสิภา
ตาํบลและองค �การบรหิารส�วนตาํบล พ.ศ.2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึฉบบัที่
6 พ.ศ.2552 หน�าทีต่ามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอาํนาจให�แก�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2542 และ
ตามกฎหมายอืน่ทีก่ําหนดให�องค �การบรหิารส�วนตาํบลมีหน�าทีต่ �องทาํ
อกีมากมาย ในการให�บรกิารสาธารณะแก�ประชาชนผู �มาขอรบับรกิาร
การให�บรกิารนัน้มกัจะประสบปัญหาด�านการอาํนวยความสะดวก
อย�างเสมอภาค เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากภารกจิ และผู �มาขอรบับรกิาร
เป็นจาํนวนมาก ซึง่เจ �าหน�าทีไ่ม�สามารถให�บรกิารได �อย�างท�วงที การ
ตอบสนองความต�องการเกดิความ
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ล�าช �า และการให�บรกิารไม�ระบบ ซึง่เป็นช�องทางหน่ึงในการทจุรติ
ประพฤตมิิชอบของเจ �าหน�าที่ ซึง่เป็นพฤตกิรรมไม�พึงประสงค �ทัง้ผู �มา
ขอรบับรกิารและผู �ให �บรกิารส�งผลต�อมาตรฐานการให�บรกิารภาครฐั
เสือ่มประสทิธภิาพ

เพื่อให �เป็นไปตามตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค �การ
บรหิารส�วนตาํบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 69/1 การปฏบิตังิานตามอาํนาจหน�าทีข่ององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลต�องเป็นไปเพื่อประโยชน �สขุของประชาชน โดยใช�วธิกีาร
บรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี และให�คาํนึงถงึการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการจดัทาํงบประมาณ การจดัซือ้จดัจ �าง การตรวจสอบ
และการเปิดเผยข�อมลูข�าวสาร พระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �
และวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดให�การบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี ได �แก� การบรหิารราชการ
เพื่อบรรลเุป�าหมาย โดยก�อให�เกดิประโยชน �สขุแก�ประชาชน มี
ประสทิธภิาพและเกดิความคุ �มค�าในเชงิภารกจิของรฐั ไม�มีขัน้ตอน
การปฏบิตังิานเกนิความจาํเป็น และประชาชนได�รบัความสะดวกและ
ได�รบัการตอบสนองตามความต�องการ ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัิ
การอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.
ศ.2558

ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �มุ�งเน�นทีจ่ะ
ให �บรกิารประชาชนแล�วเสร็จในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ให�บรกิารโดย



จดัลาํดบัก�อนหลงั เพื่อเป็นการสร �างความพึงพอใจ และความ
ทดัเทยีมกนัในการให�บรกิารประชาชน โดยไม�เลอืกปฏบิตัิ จงึได �จดั
กจิกรรมการใช �บตัรควิในการตดิต�อราชการสาํหรบัผู �มาตดิต�อราชการ

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อสร �างกลไกในการปฏบิตัริาชการด�านการอาํนวยความ

สะดวกความเสมอภาคเป็นธรรมต�อผู �มารบับรกิาร
3.2 เพื่อให �ประชาชนผู �มาขอรบับรกิารได �รบัความสะดวก รวดเร็ว

สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนรวดเร็ว
3.3 เพื่อให �ประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารทีใ่ห �และ
เกดิความคุ �มค�าในการขอรบับรกิาร

3.4 เพื่อเป็นเกราะป�องกนัในการปฏบิตัหิน�าทีข่องเจ �าหน�าทีม่ิ
ให �กระทาํการแสวงหาประโยชน �หรอืกระทาํการประพฤตมิิชอบต�อ
ตาํแหน�งหน�าที่ อนัเป็นเหตแุห�งการทจุรติต�อหน�าที่

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
การจดัทาํบตัรควิในการให�บรกิารแก�ประชาชนทัว่ถงึเป็นธรรม

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํคาํสัง่คณะทาํงานเพื่อกําหนดตวับคุลากร
ผู �รบัผิดชอบในการดแูลกํากบัการให�บรกิาร

6.2 ประชมุชีแ้จง แนวทาง กําหนดรปูแบบวธิกีารขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิ

6.3 จดัทาํบตัรควิในรปูแบบต�างๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสมัพนัธ �ให �ประชาชนทราบถงึขัน้ตอน

การรบับตัรควิและการใช �บรกิารตามลาํดบัควิ
6.5 จดัทาํแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู �มาขอรบับรกิาร
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6.6 สรปุผลการให�บรกิารตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็น
รายสปัดาห �/รายเดอืน เพื่อนํามาปรบัปรงุ แก �ไขการให�บรกิารอย�างมี
คณุภาพ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ



ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ
ทกุสาํนัก/กองขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ผลผลติ

มีการใช �บตัรควิสาํหรบัให �บรกิารแก�ประชาชน
ตามลาํดบัก�อนหลงั

10.2 ผลผลติ
-ประชาชนมีความพึงพอใจในบรกิารทีใ่ห �ไม�น�อยกว�าร �อย
ละ70ของผู �มาขอรบับรกิาร

-การให�บรกิารเกดิความโปร�งใส ลดข�อร �องเรยีนการทจุรติ
ต�อหน�าที่

โครงการที่ 5
1. โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดบัคณุภาพ
การบรกิารประชาชน”

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ด�วยประชาชนถอืเป็นผู �รบับรกิารหลกัขององค �กรปกครองส�วน

ท�องถิน่ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ให �ความสาํคญัในการ
สร �างความเป็นธรรม/ไม�เลอืกปฏบิตัใินการให�บรกิารสาธารณะ/
บรกิารประชาชน เกดิขึน้ในพืน้ทีม่ากทีส่ดุ โดยนําแนวทางตาม
หลกัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล(Good Governance)
หรอืหลกัการบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่มีาประยกุต �ใช � โดยเฉพาะ
หลกัความโปร�งใส (Transparency) และหลกัเสมอภาค (Equity) โดย
ไม�แบ�งแยกด�านเพศ ถิน่กําเนิด เชือ้ชาติ ภาษาอายสุภาพทาง
กายภาพหรอืสขุภาพสถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม
ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรมและอืน่ๆ สอดคล�องกบั
มาตรา 8 แห�งพระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิาร
กจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 ทีไ่ด �กําหนดให�ส�วนราชการจะต�อง
ดาํเนินการโดยถอืว�าประชาชนเป็นศนูย �กลางทีจ่ะได �รบัการบรกิาร
จากรฐัและการปฏบิตัภิารกจิของส�วนราชการต�องเป็นไปด�วยความ
ซือ่สตัย �สจุรติ สามารถตรวจสอบได�

ดงันัน้ เพื่อให �หน�วยงานมีการใช �ระบบหรอืเกณฑ �ทีช่ดัเจนจงึมี
การนําเทคโนโลยมีาช�วยในการปฏบิตังิานเพื่อลดการใช �ดลุยพินิจของ
เจ �าหน�าที่ มีการแสดงขัน้ตอนการให�บรกิารแก�ประชาชนอย�างชดัเจน
มีระบบการป�องกนัหรอืการตรวจสอบเพื่อป�องกนัการละเว �นการ
ปฏบิตัหิน�าทีใ่นการให�บรกิาร รวมถงึการอาํนวยความสะดวกและการ



ตอบสนองความต�องการของประชาชน เพื่อให �เกดิความพึงพอใจแก�
ประชาชนโดยทดัเทยีมกนัและไม�เลอืกปฏบิตัิ ซึง่จะช�วยให�การ
บรกิารของหน�วยงานมีความเป็นธรรมโปร�งใสยิง่ขึน้
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3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �เจ �าหน�าทีผู่ �ปฏบิตังิานในภารกจิตามทีก่ฎหมาย

กําหนดของหน�วยงานให�บรกิารอย�างมีความเป็นธรรมและไม�เลอืก
ปฏบิตัิ

3.2 เพื่อให �ประชาชนผู �มารบับรกิารเกดิความพึงพอใจต�อ
คณุภาพการให�บรกิาร

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ความพึงพอใจเฉลีย่ของประชาชนผู �รบับรกิาร ร �อยละ 80

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัให�มีการแสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานอตัราค�าบรกิาร

(ถ�ามี)และระยะเวลาทีใ่ช �ในการดาํเนินการให�ผู �ใช �บรกิารหรอืผู �มีส�วน
ได �ส�วนเสยีทราบอย�างชดัเจน

6.2 จดัให�มีสถานทีส่าํหรบัผู �สงูอายแุละผู �พิการโดยไม�เลอืก
ปฏบิตัิ ได �แก� ทางลาดชนัห�องน้ําสาํหรบัผู �พิการ

6.3 จดัให�มีระบบ เกณฑ �หรอืเครือ่งมือการปฏบิตังิานทีม่ีความ
เป็นธรรม ไม�เลอืกปฏบิตัเิป็นมาตรฐานเดยีวกนั โปร�งใสและมี
ประสทิธภิาพ ได�แก� ระบบบตัรควิในการให�บรกิาร เป็นต �น

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
ทกุส�วนราชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ร �อยละความพึงพอใจของประชาชนผู �รบับรกิาร



2.3 มาตรการการใช �ดลุยพินิจและใช �อาํนาจหน�าทีใ่ห �เป็นไปตาม
หลกัการบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี

2.3.1 มีการจดัทาํแผนภมูิขัน้ตอนและระยะเวลาการดาํเนินการ
เกีย่วกบัการบรกิารประชาชน รายละเอยีดทีเ่กีย่วข �องในแต�ละขัน้ตอน
เปิดเผย ณ ทีท่าํการและในระบบเครอืข�ายสารสนเทศขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

2. หลกัการและเหตผุล
พระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัการบรหิารจดัการบ �านเมอืงทีด่ี พ.

ศ.2546มาตรา52กําหนดให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ จดัทาํ
หลกัเกณฑ �การบรหิารกจิการบ �านเมอืงทีด่ี โดยอย�างน�อยมหีลกัเกณฑ �
เกีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตักิารอาํนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนจดัให�มีการรบัฟัง
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และสาํรวจความคดิเห็นของประชาชนผู �รบับรกิาร เพื่อปรบัปรงุการ
บรหิารให�สอดคล�องกบัความต�องการของประชาชนมากทีส่ดุ
ประกอบกบัในปีทีผ่�านมาได �มีการประเมินองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ทีม่ีการบรหิารจดัการทีด่ี และได �ดาํเนินการตามโครงการดงักล�าว
ต�อเน่ืองทกุปีนัน้

เพื่อให �การประเมินบรหิารจดัการบ �านเมืองทีด่เีป็นไปด�วยความ
เรยีบร �อยเกดิประโยชน �สขุต�อประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์�อภารกจิ
ขององค �กรมีประสทิธภิาพและความคุ �มค�า สามารถลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานและตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จรงิ
หรอือย�างน�อยมีผลการประเมินไม�ตํา่กว�าปีทีผ่�านมา องค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํกจิกรรมลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพื่อ
ปรบัปรงุกระบวนการทาํงาน ให�สามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน โดยยดึกรอบแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ขีอง
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่และอาํนาจหน�าทีข่ององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลตามกฎหมายเป็นสาํคญั

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานการบรกิารประชาชน
3.2 เพื่ออาํนวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน

3.3 เพื่อรบัฟังและสาํรวจความคดิเห็นของประชาชนผู �รบับรกิาร



3.4 เพื่อปรบัปรงุและเพิ่มประสทิธภิาพในการให�บรกิาร
ประชาชน

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
เป�าหมาย : ประชาชนในพืน้ทีแ่ละประชาชนทัว่ไป
ผลผลติ : เพื่อลดขัน้ตอนในการทาํงานให�สัน้ลง, ผู �บงัคบับญัชา

มอบอาํนาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่การ การอนุมตัิ การอนุญาต
และการปฏบิตัไิปสู�ผู �ใต �บงัคบับญัชา ซึง่มีหน�าทีร่บัผิดชอบดาํเนินการ
เรือ่งนัน้โดยตรง

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 แต�งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลา
ปฏบิตัริาชการ

6.2 ประชมุคณะกรรมการเพื่อสาํรวจงานบรกิารทีอ่งค �การ
บรหิารส�วนตาํบลปฏบิตัิ ปรบัปรงุขัน้ตอน และระยะเวลาในการ
ให�บรกิารทีส่ามารถปฏบิตัไิด �จรงิและพิจารณางานในภารกจิว�าเรือ่ง
ใดทีผู่ �บงัคบับญัชาสามารถมอบอาํนาจ ตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ การ
อนุญาต การอนุมตัิ หรอืการปฏบิตัริาชการใดๆ ให�แก�ผู �ใต � บงัคบับญัชา

6.3 ประกาศลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ และ
ประกาศกระบวนงานบรกิารประชาชนทีน่ายกองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล มอบอาํนาจให�รองนายกองค �การบรหิารส�วนตาํบล หรอืปลดั
องค �การบรหิารส�วนตาํบลให�ประชาชนทราบโดยทัว่ไปพร�อมทัง้จดัทาํ
แผนภมูิแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการให� ประชาชน
ทราบ

6.4 มีระบบการรบัฟังข �อร �องเรยีนหรอืมีการสอบถามจากภาค
ประชาชน และนําผลดงักล�าวมาปรบัปรงุการปฏบิตัริาชการ

6.5 รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเห็นและอปุสรรคต�างๆ
ให�ผู �บรหิารทราบ
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ



9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
ทกุกอง/สาํนักขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ประชาชนได�รบัความสะดวก รวดเร็วในการตดิต�อขอรบั

บรกิาร และมีความพึงพอใจในการให� บรกิารของเจ �าหน�าที่
10.2 การปฏบิตัริาชการมีความคล�องตวั และบคุลากรมีความ

กระตอืรอืร �นในการปฏบิตังิาน
10.3 การปฏบิตัริาชการมีความสอดคล�องกบันโยบายปฏริปู
ระบบราชการ
10.4 ทาํให�ภาพลกัษณ �ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลเปลีย่นไป

ในทศิทางทีด่ขีึน้และทาํให �ประชาชนมีความศรทัธาต�อคณะผู �บรหิาร
มากยิง่ขึน้

โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ : โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัิ
ราชการ

2. หลกัการและเหตผุล
ในมาตรา 3/1 แห�งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ�นดนิ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นกฎหมายทีเ่ป็นทีม่าของการ
ปฏริปูระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบรหิารราชการไว �ว�า
“การบรหิารราชการต�องเป็นไปเพื่อประโยชน �สขุของประชาชน
เกดิผลสมัฤทธิต์�อภารกจิของรฐั ความมีประสทิธภิาพ ความคุ �มค�าใน
เชงิภารกจิแห�งรฐัการการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิ
และยบุเลกิหน�วยงานทีไ่ม�จาํเป็น การกระจายตดัสนิใจ การอาํนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชนและเพื่อให �
การดาํเนินการดงักล�าวเป็นไปตามกรอบรวมทัง้ทศิทางและแนวทาง
การบรหิารราชการดงักล�าว จงึได �มีการประกาศใช�พระราชกฤษฎกีา
ว�าด �วยหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546
โดยกําหนดให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่จดัทาํหลกัเกณฑ �การ
บรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ตีามแนวทางพระราชกฤษฎกีานี้ โดยอย�าง
น�อยต�องมีหลกัเกณฑ �เกีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการ
อาํนวยความสะดวกในการตอบสนองตอบความต�องการของประชาชน

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นองค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่รปูแบบหน่ึง ปฏบิตังิานตามอาํนาจหน�าทีข่ององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลต�องเป็นไปเพื่อประโยชน �สขุของประชาชน ดงันัน้ งาน
ให�บรกิารจงึเป็นบรกิารแบบหน่ึงของระบบการบรกิารสาธารณะ ที่
ผู �บรหิารและพนักงานทกุท�านจะต�องร�วมกนัปรบัปรงุและแก� ไข
กระบวนการทาํงานเพื่อสามารถตอบสนองความต�องการของ



ประชาชนได�มากทีส่ดุ เมื่อประชาชนมารบับรกิารแล �วเกดิความ
ประทบัใจและพึงพอใจ รวมถงึการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการ
ปฏบิตัริาชการ ทาํให �เกดิความรวดเร็วในการตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน อาํนวยความสะดวกเพื่องานบรกิารทีม่ีคณุภาพ ทัว่ถงึ
และแก�ไขปัญหาต�างๆ ทีเ่กดิขึน้ในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบล
ให�กบัประชาชนได�อย�างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล
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3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �ประชาชนได�รบัการบรกิารได �อย�างสะดวกรวดเร็ว
และถกูต �อง

3.2 เพื่อให �สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชนรบัรู �
สภาพปัญหาและแก�ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้

3.3 เพื่อปรบัทศันคติ วธิคีดิ วธิกีารทาํงานของบคุลากรให�
คาํนึงถงึผลลพัธ �ในด �านการบรกิารประชาชนผู �มาตดิต�อขอรบับรกิาร

3.4 เพื่อให �การปฏบิตัริาชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะที่
ชดัเจน มีความโปร�งใสสามารถวดัผลการดาํเนินงานได�

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ประชาชนในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �และผู �ทีม่า

ตดิต�อราชการ ณ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํโครงการเพื่อขออนุมตัิ
6.2 จดัให�มีการประชมุคณะทาํงานปรบัปรงุขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ

6.3 จดัทาํประกาศกระบวนงานบรกิารปรบัลดระยะเวลาการ
ปฏบิตัริาชการและประกาศให� ประชาชนทราบโดยทัว่กนั

6.4 ดาํเนินการจดัทาํกจิกรรมอาํนวยความสะดวกแก�ประชาชน
6.4.1ปรบัปรงุแผนผงักําหนดผู �รบัผิดชอบให�เป็นปัจจบุนั
6.4.2ปรบัปรงุป�ายแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการ

ให�บรกิารแก�ประชาชน
6.4.3จดัทาํเอกสาร/แผ�นพบัประชาสมัพนัธ � เผยแพร�

ข �อมลูข�าวสารต�างๆ
6.4.4จดัให�มีกล�อง/ตู �รบัความคดิเห็นของประชาชน



6.4.5จดัทาํ/เตรยีมแบบฟอร �มคาํร �องต�างๆพร �อมตวัอย�าง
การกรอกแบบฟอร �มทกุงานบรกิาร

6.4.6จดัทาํคาํสัง่การให�บรกิารประชาชนนอกเวลาราชการ
โดยจดัให�มีการให�บรกิารแก� ประชาชนทัง้เวลาทาํการ ช�วงพกั
กลางวนัและในวนัหยดุราชการ

6.4.7การมอบอาํนาจการตดัสนิใจ การอนุญาต การอนุมตัิ
การรกัษาราชการแทน

6.5 มีการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนต�อการให�บรกิาร
6.6 มีการตดิตามประเมินผลโครงการลดขัน้ตอนและ

ระยะเวลาการให�บรกิาร เพื่อนําจดุบกพร�องในการจดัทาํโครงการมา
ปรบัปรงุแก �ไขวธิกีาร ขัน้ตอนหรอืระยะเวลาในการให�บรกิารให�ดี
ยิง่ขึน้อย�างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลต�อไป

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ
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9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
ทกุสาํนัก/กองขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ประชาชนได�รบัการบรกิารได �อย�างสะดวกรวดเร็วและ

ถกูต �อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต�องการของประชาชน รบัรู �สภาพ

ปัญหาและแก�ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ได �
10.3 มีทศันคติ วธิคีดิ วธิกีารทาํงานของบคุลากรคาํนึงถงึ

ผลลพัธ �ในด �านการบรกิารประชาชนผู �มาตดิต�อขอรบับรกิาร
10.4 การปฏบิตัริาชการมีมาตรฐานการบรกิารสาธารณะที่

ชดัเจน มีความโปร�งใสสามารถวดัผลการดาํเนินงานได�

2.3.2 มีการกระจายอาํนาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ การอนุญาต
อนุมตัิ ปฏบิตัริาชการแทนหรอืการดาํเนินการอืน่ใดของผู �มีอาํนาจใน
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
โครงการที่ 1
1. โครงการ : มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมตัิ อนุญาตเพื่อลด



ขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการสัง่การ

2. หลกัการและเหตผุล
การมอบหมายอาํนาจหน�าทีใ่ห �กบัผู �ใต �บงัคบับญัชาในการ

บรหิารงานในด�านต�างๆภายในองค �กรนัน้ ก็เพื่อเป็นการช�วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานให�เกดิความคล�องตวั รวดเร็ว ซึง่
การพิจารณาเลอืก/มอบหมายภารกจิและขอบข�ายของความ
รบัผิดชอบทีจ่ะมอบหมายให�ผู �ใต �บงัคบับญัชา จะพิจารณาถงึ
ความสาํคญัคณุสมบตัิ ความรู � ความสามารถในการทีจ่ะดาํเนินการ
เรือ่งนัน้เป็นอย�างดี ด �วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให �การ
บรหิารงานก�อให�เกดิประโยชน �สงูสดุแก�ราชการ

ดงันัน้ การดาํเนินการของหน�วยงานต�องมีการปรบัให �เข �ากบั
สภาพสงัคมและทนัต�อสถานการณ �ทีก่ารบรหิารราชการ ต�องเป็นไป
เพื่อประโยชน �สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์�อภารกจิของรฐั
ความมีประสทิธภิาพ ความคุ �มค�าในเชงิภารกจิแห�งรฐั การลดขัน้ตอน
การปฏบิตังิาน การกระจายอาํนาจการตดัสนิใจการอาํนวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต�องการของประชาชน แต�ทัง้นี้ต �องมี
ผู �รบัผิดชอบต�อผลของงานซึง่เป็นหลกัการบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี

3. วตัถปุระสงค �
เพื่อให �การบรหิารราชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

ภายใต �กรอบอาํนาจหน�าทีต่ามทีก่ฎหมายกําหนดให�เป็นไปอย�างมี
ประสทิธภิาพ รวดเร็วและเกดิประโยชน �สงูสดุแก�ราชการ

4. เป�าหมาย
คณะผู �บรหิารปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลและหวัหน�าส�วน

ราชการ

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํบนัทกึเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมตัิ อนุญาตสัง่

การ แต�งตัง้ มอบหมาย คณะผู �บรหิาร ปลดัองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล และหวัหน�าส�วนราชการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ
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6.2 ดาํเนินการออกคาํสัง่ฯ
6.3 สาํเนาคาํสัง่ฯ แจ �งคณะผู �บรหิาร ปลดัองค �การบรหิารส�วน

ตาํบล และหวัหน�าส�วนราชการทกุส�วน ได �รบัมอบหมายทราบ



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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
ทกุส�วนราชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
การบรหิารราชการ การดาํเนินงาน การปฏบิตังิานเกดิความ

คล�องตวัและรวดเร็ว ตลอดจนการอาํนวยความสะดวก และการ
ให�บรกิารประชาชน/บรกิารสาธารณะได�อย�างมีประสทิธภิาพ

2.4 การเชดิชเูกยีรตแิก�หน�วยงาน/บคุคลในการดาํเนินกจิการ การ
ประพฤตปิฏบิตัตินให�เป็นทีป่ระจกัษ �
2.4.1 ยกย�องเชดิชเูกยีรตทิีม่ีความซือ่สตัย �สจุรติ มีคณุธรรม
จรยิธรรม
โครงการที่ 1
1. โครงการ : ยกย�องเชดิชเูกยีรตหิน�วยงาน/บคุคลทีป่ระพฤติ
ปฏบิตัตินให�เป็นทีป่ระจกัษ �

2. หลกัการและเหตผุล
สงัคมในปัจจบุนัอยู�ด �วยความเร�งรบี แก�งแย�งแข�งขนั เพื่อความ

อยู�รอดในเชงิเศรษฐกจิแบบทนุนิยม ทาํให �การมีคณุธรรมจรยิธรรม
ของผู �คนเกดิความเสือ่มถอย เกดิปัญหามากมายในปัจจบุนั ไม�ว�าจะ
เป็นเรือ่งการทจุรติทกุระดบัทกุภาคส�วนรวมถงึปัญหาการก�ออาชญา
กรรมและอืน่ๆ

เพื่อเป็นการส�งเสรมิให �คนดมีีทีย่นืในสงัคม สร�างแบบอย�างทีด่ี
แก�คนรุ�นหลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึจดัให �มีการยกย�อง
เชดิชู เผยแพร� ประชาสมัพนัธ �และมอบรางวลัหรอืประกาศเกยีรติ
คณุแก�ผู � กระทาํความดี เพื่อส�งเสรมิสร �างขวญัและกําลงัใจแก�คนดี
เหล�านัน้ให �ร�วมกนัสร �างสรรค �สงัคมทีม่ีคณุธรรมจรยิธรรม ตลอดจน
เป็นแบบอย�าง เพื่อปลกุกระแสการสร �างสงัคมแห�งความดอีย�างเป็น
รปูธรรม เน่ืองจากความดแีละคณุธรรม เป็นรากฐานอนัสาํคญัในการ
พฒันาสงัคมสู�ความอยู�เย็นเป็นสขุ

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อยกย�องเชดิชเูกยีรตแิก�หน�วยงาน/บคุคลทีม่ีความ
ซือ่สตัย �สจุรติ มีคณุธรรมจรยิธรรม

3.2 เพื่อยกย�องเชดิชเูกยีรตแิก�หน�วยงาน/บคุคลทีใ่ห �ความ



ช�วยเหลอืกจิการสาธารณะของท�องถิน่
3.3 เพื่อยกย�องเชดิชเูกยีรตแิก�หน�วยงาน/บคุคลทีด่าํรงตน
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง

3.4 เพื่อสร �างขวญั กําลงัใจ ตลอดจนปลกุจติสาํนึกและกระตุ �น
ให �ทกุภาคส�วนได �มีแบบอย�างทีด่อีนัเป็นกศุโลบายหน่ึงในการปลกู
จติสาํนึกให�สงัคมตระหนักถงึคณุค�าแห�งความดมีากขึน้

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
มีการยกย�องเชดิชเูกยีรตแิก�หน�วยงาน/บคุคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัิ

ตนเป็นแบบอย�างทีด่จีาํนวนไม�น�อยกว�า2 คน
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5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
จดัให �มีการเผยแพร� ประชาสมัพนัธ �ยกย�องเชดิชเูกยีรติ

หน�วยงาน/บคุคล ทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินให�เป็นทีป่ระจกัษ �ผ�านทางสือ่
ช�องทางต�างๆ ได �แก� เว็บไซต �สือ่สงัคม เป็นต �น

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
จาํนวนหน�วยงาน/บคุคลทีไ่ด �รบัการยกย�องเชดิชเูกยีรติ

2.4.2 ยกย�องเชดิชเูกยีรตทิีใ่ห �ความช�วยเหลอืกจิการสาธารณะของ
ท�องถิน่
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมยกย�องและเชดิชเูกยีรตแิก�บคุคล
หน�วยงาน องค �กรดเีด�น ผู �ทาํคณุประโยชน �หรอืเข �าร�วมในกจิกรรม
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

2. หลกัการและเหตผุล
การส�งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมให�เกดิขึน้ในหน�วยงานและ

สงัคม ถอืเป็นการสร �างรากฐานอนัสาํคญัในการพฒันาสงัคมสู�ความ



อยู�เย็นเป็นสขุ โดยเฉพาะเน�นการส�งเสรมิและสนับสนุนให�คน
ดาํรงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง การมีคณุธรรม
จรยิธรรม วริยิะอตุสาหะ กล�าหาญ ซือ่สตัย �สจุรติ เสยีสละเพื่อ
ส�วนรวม ถอืว�าเป็นหลกัสาํคญัของการทาํความดี ดงันัน้ เพื่อส�งเสรมิ
ให �บคุลากร หน�วยงานทีม่ีความตัง้ใจในการปฏบิตังิานด�วยความ
ซือ่สตัย � สจุรติ ทาํความดอีย�างต�อเน่ือง เป็นแบบอย�างแก�
ประชาชนตาํบลมจุลนิท �ผู � ทีท่าํคณุประโยชน �หรอืเต็มใจเข �าร�วมใน
กจิกรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �อย�างสม่ําเสมอ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึจดักจิกรรมยกย�องและเชดิชู
ความดี ความซือ่สตัย �สจุรติและการต�อต �านการทจุรติแก�บคุคล
หน�วยงาน องค �กรดเีด�น ผู �ทาํความดี มีความซือ่สตัย �สจุรติ และผู �ทาํ
คณุประโยชน �หรอืเข �าร�วมในกจิกรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �โดยการมอบใบประกาศเกยีรตคิณุเพื่อยกย�องบคุคลผู �
เสยีสละและทาํคณุประโยชน �ให �กบัองค �การบรหิารส�วนตาํบล ทีค่วร
ได �รบัการยกย�องชมเชย และเป็นบคุคลตวัอย�าง และจดักจิกรรม
รณรงค �เผยแพร� ประชาสมัพนัธ �ให �ประชาชน หน�วยงาน องค �กรใน
เขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีค�านิยม ยกย�องเชดิชู และ
เห็นคณุค�าของการประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรมและ
จรยิธรรม

51

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อสร �างขวญัและกําลงัใจแก�ผู �ทาํคณุประโยชน �และมีส�วน

ร�วมในกจิกรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
3.2 เพื่อส�งเสรมิการสร �างแรงจงูใจให�ประชาชน หน�วยงาน

องค �กร ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �ตระหนักถงึความซือ่สตัย �สจุรติ เสยีสละเพื่อประโยชน �
ส�วนรวม

3.3 เพื่อรณรงค �เผยแพร� ประชาสมัพนัธ �ให �ประชาชนองค �กรใน
เขตองค �การบรหิารส�วนตาํบล มีค�านิยม ยกย�อง เชดิชู และเห็นคณุค�า
ของการประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
-ประชาชน หน�วยงาน องค �กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขต
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

-ผู �ทาํคณุประโยชน � และมีส�วนร�วมในกจิกรรมขององค �การ



บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการดาํเนินกจิกรรมเพื่อสร �าง

มาตรการร�วมกนัในการกําหนดหลกัเกณฑ �การพิจารณาในการ
คดัเลอืกบคุคล หน�วยงาน องค �กรดเีด�น

6.2 คดัเลอืกและประกาศยกย�องบคุคล หน�วยงาน องค �กรทาํ
ความดี เพื่อให �เป็นแบบอย�างทีด่ี

6.3 จดักจิกรรมยกย�องเชดิชเูกยีรติ และมอบใบประกาศแก�
บคุคล หน�วยงาน องค �กรดเีด�นทีผ่�านการคดัเลอืกและได�คะแนนสงูสดุ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ยกย�องและเชดิชเูกยีรตแิก�บคุคล หน�วยงาน องค �กรดเีด�น

ผู �ทาํคณุประโยชน �หรอืเข �าร�วมในกจิกรรมขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบล

10.2 ประชาชน หน�วยงาน องค �กรในเขตองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล มีค�านิยม ยกย�อง เชดิชแูละเห็นคณุค�าของการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม

2.4.3 ยกย�องเชดิชเูกยีรตทิีด่าํรงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง
โครงการที่ 1
1. โครงการ : กจิกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผู �ปฏบิตัติามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง
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2. หลกัการและเหตผุล
เศรษฐกจิพอเพียง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ �าอยู�หวั

ทรงมีพระราชดาํรสัชีแ้นะแนวทางการดาํเนินชวีติแก�พสกนิกรชาว



ไทยมาโดยตลอดนานกว�า 25 ปีตัง้แต�ก�อนวกิฤตกิารณ �ทางเศรษฐกจิ
และเมื่อภายหลงัได � ทรงเน�นยํา้แนวทางการแก�ไขเพื่อให �รอดพ�นและ
สามารถดาํรงอยู�ได � อย�างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต� กระแสโลกาภวิฒัน �
และความเปลีย่นแปลงต�างๆซึง่การเกษตรในสมยัก�อนเกษตรกรจะทาํ
การผลติเพื่อการบรโิภคโดยอาศยัธรรมชาตติามสภาพแวดล�อมมีการ
ปลกูพืชหลากหลาย ชนิดคละกนั ทัง้พืชผกั ไม�ผล ไม�ยนืต �น พืชใช �
สอย พืชสมนุไพรลกัษณะของสวนผสม ต�อมามีการพฒันาเป็น
การเกษตรเพื่อในลกัษณะการบรโิภคและจาํหน�ายทาํให �ต �องใช �
ทรพัยากรจากภายนอกมากขึน้ทนุการผลติสงูขึน้ประกอบกบัเกดิ
วกิฤตทิางเศรษฐกจิของประเทศ ทาํให�ต �องหนักลบัมาทาํการเกษตร
เพื่อการบรโิภคและจาํหน�ายในลกัษณะเศรษฐกจิพอเพียงอกีครัง้ การ
ปลกูผกั สวนครวัรัว้กนิได � จงึเป็นอกีแนวทางหน่ึงทีจ่ากเป็นการเกษตร
แบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช �พืน้ทีเ่ล็กๆ เพื่อให �เกดิประโยชน �
ปลอดภยัจากการใช �สารเคมีและสารพิษตกค�างให �สภาพแวดล�อม
ของบรเิวณบ�านน�าอยู�น�าอาศยัและทีส่าํคญัสามารถใช�บรโิภคใน
ครวัเรอืนเป็นการลดรายจ�ายของครอบครวัแทนทีจ่ะซือ้จากตลาด
และเหลอืจากการบรโิภคในครวัเรอืน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได�
ให �แก�ครอบครวัอกีด �วย

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �เห็นความสาํคญัของการ
ส�งเสรมิการดาํเนินชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียงเริม่จากการดาํเนิน
ชวีติในครวัเรอืนเป็นลาํดบัแรก จงึได �คดัเลอืกประชาชนทีป่ฏบิตัติน
ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงทีส่ามารถลดการใช �ทรพัยากรและ
ต�นทนุในการใช �จ�ายลงได � และสามารถนําผลติผลทีเ่หลอืจากการ
บรโิภคไปเพิ่มรายได�อกีทางหน่ึง จงึจดัทาํกจิกรรมเชดิชเูกยีรติ
ประชาชนผู �ปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง อกีทัง้ยงัเป็น
ตวัอย�างให �แก�เกษตรกรได�น�อมนําแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ �าอยู�หวัมาใช �ในการดาํเนินชวีติอกีด �วย

3. วตัถปุระสงค �
เพื่อเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผู �ปฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงให�เป็นตวัอย�างและถ�ายทอดให�แก�เกษตรกร

4. สถานทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. วธิดีาํเนินการ
5.1 ประชมุคณะกรรมการ
5.2 ดาํเนินการคดัเลอืกประชาชนผู �ปฏบิตัติามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง

5.3 มอบใบประกาศนียบตัร



5.3 สรปุและรายงานผลการดาํเนินงาน

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

7. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ
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8. ผู �รบัผิดชอบโครงการฯ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

9. ตวัชีว้ดั
ระดบัความสาํเร็จของประชาชนผู �เข �าร�วมโครงการตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

10. ผลลพัธ �
ประชาชนทีป่ฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง มี

ความภาคภมูิใจ และและเห็นคณุค�าของการประพฤตปิฏบิตัติน
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
2.5 มาตรการจดัการในกรณีได �ทราบหรอืรบัแจ �งหรอืตรวจสอบพบ
การทจุรติ
2.5.1 ดาํเนินการให�มีข �อตกลงระหว�างบคุลากรในองค �กรได �ปฏบิตัิ
หน�าทีร่าชการด�วยความซือ่สตัย �สจุรติ มีคณุธรรม จรยิธรรมและการ
บรหิารราชการกจิการบ �านเมืองทีด่ี
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ: มาตรการ “จดัทาํข �อตกลงการปฏบิตัิ
ราชการ”

2. หลกัการและเหตผุล
จากการประเมินคณุธรรมและความโปร�งใสในการดาํเนินงาน

ของหน�วยงานภาครฐัได � กําหนดดชันีในการประเมินทีค่าํนึงถงึ
หลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทย
เป็นหลกัรวมถงึข �อเท็จจรงิของการทจุรติทีเ่กดิภายในหน�วยงานของ
ภาครฐั สาเหตสุ�วนมากเกดิจากการดาํเนินงานของระดบับคุคล หรอื
เกดิจากปัจจยัทางวฒันธรรมขององค �กร หรอืเกดิจากลกัษณะงาน
และการรบัสิง่ของต�างๆ ทีเ่อือ้ให � เกดิการทจุรติ ดงันัน้ วธิกีารบรหิาร
จดัการภายในองค �กรทีนํ่าไปสู�การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ค�านิยมและ
วฒันธรรมขององค �กรให�กลายเป็นสิง่ทีย่อมรบัได �ของผู �บรหิารและ



เจ �าทีภ่ายในองค �กร โดยการสร �างความตระหนักถงึความรบัผิดชอบ
และการมีส�วนร�วมในการต�อต �านการทจุรติภายในองค �กรของ
ผู �บรหิารและเจ �าหน�าทีถ่งึแม �จะเป็นสิง่ทีย่ากต�อการดาํเนินงานก็ตาม
แต�เป็นสิง่สาํคญัทีห่น�วยงานต�องสร �างให �เกดิการ เปลีย่นแปลงเพื่อนํา
ไปสู�องค �กรทีม่ีคณุธรรมและความโปร�งใสในการดาํเนินงาน ตลอดจน
เป็นการสร �างแนวร�วมในการต�อต �าน การทจุรติอนัจะส�งผลต�อสงัคม
ชมุชน และประเทศเกดิความตระหนักถงึภยัจากากรทจุรติและ
ปฏเิสธการทจุรติในทกุรปูแบบ

ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํมาตรการ
“จดัทาํข �อตกลงการปฏบิตัริาชการ” ทีก่ําหนดดชันีในการประเมินการ
ปฏบิตัริาชการด�วยความซือ่สตัย �สจุรติ ตามแนวทางการบรหิาร
กจิการบ �านเมืองทีด่ี ขึน้ เพื่อเป็นการพฒันาวธิกีารดาํเนินงานภายใน
องค �กรทีจ่ะนําไปสู�การยกระดบัคณุธรรมและความโปร�งใสในการ
ดาํเนินงานให�สงูขึน้

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �บคุลากรปฏบิตัริาชการด�วยความซือ่สตัย �สจุรติ มี

คณุธรรม ตามแนวทางการบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี
3.2 เพื่อให �ทกุส�วนราชการ (สาํนัก/กอง) นําไปยดึถอืและปฏบิตัิ
3.3 เพื่อเสรมิสร �างวฒันธรรมองค �กรทีม่ีความโปร�งใส มี
คณุธรรม

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
บคุลากรในองค �กรปฏบิตัติามเกณฑ �ตวัชีว้ดัข �อตกลงการปฏบิตัิ
ราชการ
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5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํข �อตกลงในการปฏบิตัริาชการของทกุส�วนราชการ

ระหว�างส�วนราชการกบัผู �บรหิารท�องถิน่ทีม่ีดชันีในการประเมินการ
ปฏบิตัริาชการด�วยความซือ่สตัย � สจุรติ ตามแนวทางการบรหิาร
กจิการบ �านเมืองทีด่ี

6.2 รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏบิตัริาชการของทกุส�วน
ราชการเสนอผู �บรหิารทราบ

6.3 ประชาสมัพนัธ �พร �อมแจ �งให �ทกุส�วนราชการถอืปฏบิตัิ

7. ระยะเวลาดาํเนินการ



4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
ทกุสาํนัก/กอง องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
มีการจดัทาํข �อตกลงการปฏบิตัริาชการ

2.5.2 มีการให�ความร�วมมือกบัหน�วยงานราชการ จงัหวดั อาํเภอ ที่
ได �ดาํเนินการตามอาํนาจหน�าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการ
ปฏบิตัริาชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
โครงการที่ 1
1. โครงการ : มาตรการ “ให�ความร�วมมือกบัหน�วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครฐัและองค �กรอสิระ”

2. หลกัการและเหตผุล
กลไกการกํากบัดแูลองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ตามกฎหมาย

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่แต�ละประเภทได�ให �อาํนาจข�าราชการใน
หน�วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ผู �ว�าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอ
กํากบัดแูลให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ดาํเนินกจิการเป็นไปตาม
กฎหมายอย�างเคร�งครดัและมีประสทิธภิาพตามอาํนาจหน�าทีท่ีก่ําหนด
ไว �ในกฎหมาย

กลไกองค �กรอสิระเพื่อตรวจสอบการใช �อาํนาจขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ซึง่ในแง�ของการทจุรติจะเกีย่วข �องกบัการใช �
จ�ายเงนิไปโดยชอบด�วยกฎหมายระเบยีบข�อบงัคบัหรอืไม� หรอื
ตรวจสอบเพื่อให � นักการเมืองท �องถิน่และองค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ดาํเนินกจิการต�างๆ อย�างโปร�งใสและสจุรติ ซึง่หน�วยงานทัง้
สาํนักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิ (สตง.) และคณะกรรมการ
ป�องกนัและปราบปรามการทจุรติแห�งชาติ (ปปช.) เป็นองค �กรทีม่ี
หน�าทีส่าํคญั

ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �กําหนดมาตรการ
“ให�ความร�วมมือกบัหน�วยงานตรวจสอบ”ขึน้ เพื่อส�งเสรมิสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครฐัและองค �กรอสิระทีม่ีหน�าที่
ตรวจสอบองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ให �มีประสทิธภิาพ
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3. วตัถปุระสงค �
เพื่อส�งเสรมิสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน�วยงานภาครฐั

และองค �กรอสิระทีม่ีหน�าทีต่รวจสอบองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ให �มี
ประสทิธภิาพ

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
การตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏบิตัริาชการขององค �การ

บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จากหน�วยงานภาครฐัและองค �กรอสิระ
เป็นอย�างมีประสทิธภิาพ

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
ให�ความร�วมมือกบัหน�วยงานตรวจสอบทัง้จากผู �กํากบัดแูลและ
องค �กรอสิระ อาทิ
-การรบัการตรวจจากสาํนักงานตรวจเงนิแผ�นดนิ
-การรบัการตรวจจากคณะทาํงานตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏบิตัริาชการประจาํปีหรอืคณะทาํงานLPA จงัหวดั

-การรบัการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
ทกุสาํนัก/กองขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �ความร�วมมือในการ

ตรวจสอบ ควบคมุ ดแูลการปฏบิตัริาชการขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �จากหน�วยงานภาครฐัและองค �กรอสิระ

2.5.3 ดาํเนินการให�มีเจ �าหน�าทีท่ีร่บัผิดชอบดาํเนินการให�เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรือ่งร �องเรยีนกล�าวหาบคุลากรในองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ทีป่ฏบิตัริาชการตามอาํนาจหน�าทีโ่ดยมิชอบ
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ: มาตรการ “แต�งตัง้ผู �รบัผิดชอบเกีย่วกบั
เรือ่งร �องเรยีน”



2. หลกัการและเหตผุล
ด�วยองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีนโยบายใช�หลกัธรรมาภิ

บาลส�งเสรมิให �ภาคประชาชนเข �ามามีส�วนร�วมโดยเปิดโอกาสให�
ประชาชนสามารถเสนอเรือ่งร �องเรยีน แจ �งเบาะแส เสนอข�อคดิเห็น
ซึง่สามารถยืน่คาํร �องเรยีนผ�านช�องทางต�างๆ ได �แก�ระบบอนิเตอร �เน็ต
ทางโทรศพัท �หรอืแจ �งเบาะแสด�วยตนเอง
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ฉะนัน้ เพื่อให �การดาํเนินการรบัเรือ่งร �องเรยีนเป็นไปด�วยความ
เรยีบร �อยสามารถแก�ไขความเดอืดร �อนของประชาชนได�อย�างมี
ประสทิธภิาพ จงึได �แต�งตัง้คณะทาํงานรบัผิดชอบการรบัเร่ือง
ร �องเรยีนประจาํองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �รวมถงึจดัทาํคู�มือ
ดาํเนินการเรือ่งร �องเรยีนขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ขึน้
เพื่อดาํเนินการมาตรการจดัการในกรณีได �รบัทราบหรอืรบัแจ �งเรือ่ง
ร �องเรยีนต�างๆ เจ �าหน�าทีร่บัผิดชอบได�ถอืปฏบิตัใิห �เป็นแนวทาง
เดยีวกนั

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อจดัให �มีเจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบดาํเนินการรบัแจ �งเรือ่ง
ร �องเรยีนต�างๆ

3.2 เพื่อจดัให �มีมาตรการจดัการในกรณีได �รบัทราบหรอืรบั
แจ �งหรอืตรวจสอบพบการทจุรติเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ทีส่อดคล�องกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑ �เกีย่วข �องอย�าง
ถกูต �อง

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
มีการมอบหมายแต�งตัง้เจ �าหน�าทีร่บัผิดชอบดาํเนินการเกีย่วกบั
เรือ่งร �องเรยีน

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 กําหนดผู �รบัผิดชอบเรือ่งร �องเรยีน
6.2 จดัทาํคู�มือดาํเนินการเรือ่งร �องเรยีนขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �

6.3 จดัประชมุให�ความรู �เจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบเรือ่งร �องเรยีน
เพื่อใช �เป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิานและดาํเนินการ แก�ไขปัญหา



เรือ่งร �องเรยีนทีไ่ด �รบัจากช�องทางการร �องเรยีนต�างๆ ให�เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั โดยโปร�งใสและเป็นธรรม

6.4 เผยแพร� กระบวนการและขัน้ตอนในการดาํเนินงานเกีย่วกบั
เรือ่งร �องเรยีนขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �ผู �รบับรกิาร ผู �
มีส�วนได �เสยี คู�สญัญา ประชาชนทัว่ไป หน�วยงานภายนอกตลอดจน
บคุลากรภายในหน�วยงาน สามารถเข �าใจและใช �ประโยชน �จาก
กระบวนการและขัน้ตอนดงักล�าวได �ตรงกบัความต�องการ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
เจ �าหน�าทีร่บัผิดชอบดาํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งร �อง ดาํเนินการ

จดัการเรือ่งร �องเรยีนขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ตาม
คู�มือดาํเนินการเรือ่งร �องเรยีนขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่อดคล�องกบักฎหมาย
ระเบยีบและหลกัเกณฑ �ทีเ่กีย่วข �องอย�างถกูต �อง
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มิตทิี่ 3 การส�งเสรมิบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน
3.1 จดัให�มีและเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารในช�องทางทีเ่ป็นการ

อาํนวยความสะดวกแก�ประชาชนได�มีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏบิตัิ
ราชการตามอาํนาจหน�าทีข่ององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ได �ทกุ
ขัน้ตอน

3.1.1 จดัให�มีศนูย �ข �อมลูข�าวสารตามกฎหมายว�าด �วยข�อมลู
ข�าวสารของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. โครงการ : มาตรการ “ปรบัปรงุศนูย �ข �อมลูข�าวสารขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้”

2. หลกัการและเหตผุล
ตามมาตรา 9 แห�งพระราชบญัญตัขิ �อมลูข�าวสารของราชการ พ.

ศ.2540 บญัญตัใิห �หน�วยงานของรฐัต �องจดัให �มีข �อมลูข�าวสารของ
ราชการอย�างน�อยตามทีก่ฎหมายกําหนดไว �ให �ประชาชนเข �าตรวจดไูด �



ณ ทีท่าํการของหน�วยงานของรฐั โดยเรยีกสถานทีท่ีจ่ดัเก็บรวบรวม
ข�อมลูข�าวสารและให�บรกิารว�า “ศนูย �ข �อมลูข�าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ �ให �ประชาชนมีโอกาส อย�างกว �างขวางในการได �รบั
ข�าวสารเกีย่วกบัการดาํเนินการต�างๆของรฐั

ดงันัน้ เพื่อให �การดาํเนินการดงักล�าวเป็นไปตามกฎหมายกําหนด
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ให �มีสถานทีส่าํหรบัประชาชน
เข �าตรวจดขู �อมลูข�าวสารซึง่ได �รวบรวมไว � โดยจดัเป็นศนูย �ข �อมลู
ข�าวสารองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �บรกิาร ณ องค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �โดยมีสาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �เป็นผู �รบัผิดชอบข�อมลูข�าวสารต�างๆ ทีป่ระชาชน
สามารถเข �าตรวจดไูด � เพื่อประชาชนจะได�สามารถรบัรู �สทิธแิละ
หน�าทีข่องตนอย�างเต็มทีใ่นการแสดงความคดิเห็นและใช �สทิธทิางการ
เมืองได � โดยถกูต �องตรงกบัความเป็นจรงิในการรกัษาประโยชน �ของ
ตนต�อไป

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารอนัเป็นประโยชน �แก�ประชาชน

อย�างครบถ�วน ถกูต �องและไม�บดิเบอืนข�อเท็จจรงิ
3.2 เพื่อเพิ่มช�องทางให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบ

การปฏบิตังิานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ศนูย �ข �อมลูข�าวสารองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จาํนวน 1
แห�ง

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
ณ ศนูย �ข �อมลูข�าวสารขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 มีการจดัตัง้ศนูย �ข �อมลูข�าวสารและจดัสถานทีใ่ห �ประชาชน
เข �าตรวจดู

6.2 มีการแต�งตัง้เจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบเป็นปัจจบุนั
6.3 มีการจดัวางเอกสารข�อมลูข�าวสารเกีย่วกบัการบรหิารงาน

บคุคล การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การจดัหาพสัดุ การคาํนวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑ �วธิกีารที่
กฎหมาย ระเบยีบ กฎข�อบงัคบัทีก่ําหนดให�องค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ต �องเผยแพร�ให �ประชาชนทราบและตรวจสอบได� ข �อมลูครบ
ตามรายการทีก่ําหนด

58



6.4 มีการจดัประชมุให�ความรู �แก�บคุลากรขององค �กรปกครอง
ส�วนถิน่ เกีย่วกบัการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ข�อมลูข�าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

6.5 มีการให�ความรู �แก�ประชาชนเกีย่วกบั พ.ร.บ.ข�อมลู
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.6 มีบรกิารอนิเตอร �เน็ตสาํหรบัให �บรกิารประชาชนทัว่ไป
6.7 มีการจดัเก็บสถติผิู �มารบับรกิารและสรปุผลเสนอผู �บรหิาร

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
จาํนวนศนูย �ข �อมลูข�าวสารขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

โครงการที่ 2
1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรม “อบรมให�ความรู �ตามพ.ร.บ.ข�อมลู
ข�าวสารของราชการพ.ศ.2540”

2. หลกัการและเหตผุล
คณุธรรม จรยิธรรมเป็นหน่ึงในหลกัธรรมาภบิาลทีห่น�วยงาน

ภาครฐัทกุแห�งพึงปฏบิตัเิพื่อให �เกดิการบรหิารจดัการทีด่แีละส�งเสรมิ
องค �กรให�มีศกัยภาพและประสทิธภิาพ ซึง่รวมไปถงึความโปร�งใส
การทาํงานทีจ่าํเป็นต �องมีในทกุหน�วยงาน โดยเฉพาะหน�วยงานภาครฐั
โดยหน่ึงในแนวทางทีจ่ะช�วยให�เกดิความโปร�งใสในการทาํงานคอืการ
เปิดเผยข�อมลูข�าวสาร ตามทีร่ฐัธรรมนูญแห�งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 58 บญัญตัเิกีย่วกบัสทิธกิารรบัรู �หรอืรบัทราบข�อมลู
ข�าวสารของราชการว�า “บคุคลย�อมมีสทิธไิด �รบัทราบข�อมลูหรอื
ข�าวสารสาธารณะในครอบครองของหน�วยราชการ หน�วยงานของรฐั
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส�วนท�องถิน่” และตามพระราชบญัญตัขิ �อมลู
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได �ระบหุลกัการและเหตผุลของ
พระราชบญัญตัขิ �อมลูข�าวสารของราชการว�าในระบอบประชาธปิไตย
การให�ประชาชนมีโอกาสกว �างขวางในการได �รบัข �อมลูข�าวสาร
เกีย่วกบัการดาํเนินการต�างๆ ของรฐัเป็นสิง่จาํเป็น เพื่อทีป่ระชาชนจะ
สามารถแสดงความคดิเห็นและใช �สทิธทิางการเมืองได � โดยถกูต �อง



มากยิง่ขึน้
การเปิดเผยข�อมลูข�าวสารขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

ให �ประชาชนรบัรู �อย�างถกูต �องรวดเร็วจากการทาํงานทีม่ีประสทิธภิาพ
จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย�างยิง่ซึง่สอดคล�องกบัแผนการดาํเนินงานของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

ดงันัน้ เพื่อเสรมิสร �างให �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มี
ความโปร�งใสในการทาํงานมากยิง่ขึน้ จงึได �จดักจิกรรมเสรมิสร �าง
คณุธรรม จรยิธรรม นําความโปร�งใสสู�องค �กร เพื่อให �บคุลากรของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลและตวัแทนชมุชนได�รบัรู �สทิธใินการเข �าถงึ
ข �อมลูข�าวสารของราชการและเรยีนรู �เรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม และ
ความโปร�งใส และเมื่อเกดิความเข �าใจแล�วจะสามารถขยายผลบอก
ต�อไปยงัผู �ใกล �ชดิ สร �างเครอืข�ายความร�วมมือระหว�างองค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลกบัภาคประชาชนให�มีความเข �มแข็งยิง่ขึน้
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3. วตัถปุระสงค �
เพื่อให �ผู �เข �าร�วมกจิกรรมตระหนักถงึความสาํคญัของการมี

คณุธรรมจรยิธรรมและความโปร�งใสในการทาํงานและมีความรู �
เกีย่วกบัสทิธใินการเข �าถงึข �อมลูข�าวสารตามพระราชบญัญตัขิ �อมลู
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

4. เป�าหมาย
ผู �เข �าร�วมกจิกรรม จาํนวน 30 คน

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
ขัน้ตอนที่ 1 สาํรวจความต�องการ
อบรม
ขัน้ตอนที่ 2 ออกแบบหลกัสตูร
ขัน้ตอนที่ 3 ดาํเนินกจิกรรม
ขัน้ตอนที่ 4 วดัผลความรู �
ขัน้ตอนที่ 5 ตดิตามและประเมินผล

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

8. งบประมาณ



ดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
จาํนวนผู �เข �าร�วมอบรม/ร �อยละความพึงพอใจของผู �เข �าร�วม
กจิกรรม

3.1.2 มีการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล การ
บรหิารงบประมาณ การเงนิ การจดัหาพสัดุ การคาํนวณราคากลาง
รายงานผลการปฏบิตังิาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ �วธิกีารทีก่ฎหมาย
ระเบยีบ กฎข�อบงัคบัทีก่ําหนดให�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ต �อง
เผยแพร�ให �ประชาชนทราบและตรวจสอบได�
โครงการที่ 1
1. โครงการ/มาตรการ: มาตรการ “เผยแพร�ข �อมลูข�าวสารทีส่าํคญั
และหลากหลาย”

2. หลกัการและเหตผุล
ด�วยพระราชบญัญตัขิ �อมลูข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540

มาตรา 7และมาตรา 9 กําหนดให�หน�วยงานของรฐั จะต �องจดัให �มี
การเผยแพร�ข �อมลูทีส่าํคญัๆ ของหน�วยงาน เช�น โครงสร �างและ
การจดัองค �กร อาํนาจหน�าที่ แผนงาน โครงการและอืน่ๆ
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ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํมาตรการ
“เผยแพร�ข �อมลูข�าวสารทีส่าํคญัและหลากหลาย” ขึน้ เพื่อให �ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอาํนาจหน�าทีแ่ละเข �าถงึ
ข �อมลูตามภารกจิหลกัขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �ง�าย
และสะดวกมากขึน้

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �มีการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารทีส่าํคญัและเข �าถงึง�าย
3.2 เพื่อให �มีการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารทีห่ลากหลาย
3.3 เพื่อให �ประชาชนหรอืผู �รบับรกิารสามารถเข �าถงึข �อมลู
ข�าวสารได �สะดวกมากยิง่ขึน้

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
มขี �อมลูประเภทต�างๆเผยแพร�ต�อประชาชนในพืน้ทีแ่ละเข �าถงึได �



โดยสะดวกมากกว�า 10 ประเภทขึน้ไป

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
จดัให �มีข �อมลูข�าวสารประเภทต�างๆ เผยแพร�ให �ประชาชนทัง้ใน
และนอกพืน้ที่ ได �แก�
- แผนพฒันาท�องถิน่
- งบประมาณรายจ�ายประจาํปี
- แผนการดาํเนินงาน
- แผนอตัรากําลงั
- แผนการจดัหาพสัดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรปุผลการจดัซือ้จดัจ �าง
- ข�อมลูรายรบัและรายจ�าย
- งบแสดงฐานะทางการเงนิ
- รายงานการประชมุคณะผู �บรหิารท�องถิน่
- รายงานผลการปฏบิตังิานประจาํปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏบิตัริาชการ

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

8. งบประมาณ
ดาํเนินการ

ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
จาํนวนข�อมลูข�าวสารทีไ่ด �รบัการเผยแพร�
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โครงการที่ 2
1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรม “การเผยแพร�ข �อมลูข�าวสาร
ด �านการเงนิ การคลงัพสัดุ และทรพัย �สนิขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบลและการรบัเรือ่งร �องเรยีนเกีย่วกบัการเงนิการคลงั”

2. หลกัการและเหตผุล



การบรหิารงานราชการในปัจจบุนั ภาคประชาชนได�เข �ามามีส�วน
ร�วมและมีบทบาทอย�างมากในการบรหิารงานของราชการส�วนท�องถิน่
ในด �านต�างๆ การบรหิารงานราชการส�วนท�องถิน่ต �องสามารถ
ตรวจสอบได� ต �องมีความโปร�งใส ต�องให�ประชาชนได�รบัทราบข�อมลู
ข�าวสาร ในการดาํเนินกจิกรรมต�างๆ เพื่อเป็นการป�องกนัมิให �เกดิการ
ทจุรติและประพฤตมิิชอบ เพื่อให �เกดิประโยชน �สงูสดุแก�ภาครฐัและ
ภาคประชาชน

3. วตัถปุระสงค �
เพื่อเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารในการปฏบิตังิานให�ประชาชนได�รบัรู �

เพื่อประชาสมัพนัธ �การปฏบิตังิานของภาครฐั และส�งเสรมิบทบาทการ
มีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทจุรติ
ประพฤตมิิชอบในภาครฐัเสรมิสร �างและพฒันาเครอืข�ายในการ
ตดิตามและตรวจสอบการทจุรติและประพฤตมิิชอบในภาครฐัให �มี
ความเข �มแข็งเพื่อให �มีระบบและกลไก ในการป�องกนัและตรวจสอบมิ
ให �เกดิการทจุรติ หรอืการปฏบิตัหิน�าทีโ่ดยมิชอบในภาครฐั

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ประชาชนในพืน้ทีแ่ละประชาชนทัว่ไป

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
เผยแพร�ข �อมลูข�าวสารเกีย่วกบังบประมาณ รายการบญัชรีบั

จ�ายเงนิประจาํปีและการจดัซือ้จดัจ �าง จดัหาพสัดตุ�างๆ รวมถงึการ
ประชาสมัพนัธ �เกีย่วกบัการชําระภาษีท �องถิน่ และการรบัเรือ่ง
ร �องเรยีนทางด �านการเงนิการคลงัผ�านทางเว็บไซต �ขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �และปิดประกาศข�อมลูดงักล�าวทีบ่อร �ด
ประชาสมัพนัธ �ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
กองคลงั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ประชาชนได�รบัรู �ข �อมลูข�าวสารทีส่าํคญัของทางราชการ



ประชาชนมโีอกาสได�ตรวจสอบการบรหิารงานขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบล ทาํให�ลดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ มคีวามโปร�งใสใน
การปฏบิตังิาน
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร�ข �อมลูข�าวสารเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน �กบัการ มีส�วนร�วมตรวจสอบของประชาชน
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ: มาตรการ “จดัให�มีช�องทางทีป่ระชาชน
เข �าถงึข �อมลูข�าวสารขององค �การบรหิารส�วนตาํบล”

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของมาตรการ
ด�วยพระราชบญัญตัขิ �อมลูข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540

มาตรา 7และมาตรา 9 กําหนดให�หน�วยงานของรฐั จะต �องจดัให �มีการ
เผยแพร�ข �อมลูทีส่าํคญัๆ ของหน�วยงาน เช�น โครงสร �างและการจดั
องค �กร อาํนาจหน�าที่ แผนงาน โครงการและอืน่ๆ

ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ตระหนักและเห็น
ความสาํคญัของการเผยแพร�ข �อมลูทีส่าํคญัๆ ของหน�วยงานผ�านทาง
ช�องทางทีห่ลากหลาย เพื่อให �การเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารครอบคลมุ
ทกุกลุ�มเป�าหมาย ได�แก� หน�วยประชาสมัพนัธ �ณ ทีท่าํการของ
หน�วยงาน เว็บไซต �ของหน�วยงานหรอืสือ่สงัคม(Social Media)
หมายเลขโทรศพัท �เฉพาะ การเผยแพร�ข �อมลูทางสือ่สิง่พิมพ �ต�างๆ
โทรทศัน � วทิยุ สือ่อเิล็กทรอนิกส �อืน่ๆทัง้นี้เพื่อให �ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอาํนาจหน�าทีแ่ละเข �าถงึข �อมลูตาม
ภารกจิหลกัขององค �การบรหิารส�วนตาํบลได�ง�ายและสะดวกมากขึน้

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �มีช�องทางการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารของหน�วยงาน
ทีห่ลากหลาย

3.2 เพื่อให �ประชาชนหรอืผู �รบับรกิารสามารถเข �าถงึข �อมลู
ข�าวสารได �สะดวกมากยิง่ขึน้

3.3 เพื่อให �มีช�องทางในการรบัเรือ่งร �องเรยีนทีเ่ข �าถงึประชาชน
ได�ง�าย

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ช�องทางในการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารของหน�วยงาน จาํนวนไม�
น�อยกว�า7 ช�องทาง

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
พืน้ทีท่ัง้ในและนอกเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



6. วธิดีาํเนินการ
จดัให �มีและเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารในช�องทางทีเ่ป็นการอาํนวย
ความสะดวกแก�ประชาชน ได�แก�
- บอร �ดหน�าทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
- บอร �ดประชาสมัพนัธ �ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
ตามหมู�บ �าน

- ประกาศเสยีงตามสาย/วทิยชุมุชน/หอกระจายข�าว/หน�วย
ประชาสมัพนัธ �เคลือ่นที่

- ศนูย �ข �อมลูข�าวสารขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ มี
เจ �าหน�าทีใ่ห �บรกิารประจาํและให�ประชาชนสบืค �นได �เอง

- จดัส�งเอกสารเผยแพร�รายงานประจาํปี
- ประชาสมัพนัธ �ข �อมลูการดาํเนินงานขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ ผ�านสือ่มวลชน

- หนังสอืพิมพ �หรอืวทิยทุ �องถิน่
- ประกาศผ�านเว็บไซต �/เว็บบอรด/เฟสบุ �ค ทีม่ขี �อมลูผลการดาํ
เนินงานขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10.ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
จาํนวนช�องทางในการเผยแพร�ข �อมลูข�าวสารของหน�วยงาน

โครงการที่ 2
1. โครงการ : โครงการสือ่ประชาสมัพนัธ �

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของมาตรการ
ในภาวะสงัคมปัจจบุนัความเจรญิก �าวหน�าด �านวชิาการและ

เทคโนโลยตี�างๆก �าวหน�าไปมากเครือ่งมือสือ่สาร อเิล็กทรอนิกส �ต�างๆ
ทีท่นัสมยั และมีประสทิธภิาพสงู การนําเอาเทคโนโลยตี�างๆ เข �ามาใช �
ในการดาํเนินงานผ�านสือ่การประชาสมัพนัธ �เพื่อให �บรรลผุลสาํเร็จ



และรวดเร็วยิง่ขึน้เฉพาะการสรปุเพื่อให �ความรู � ความเข �าใจได �ง�าย
ในช�วงระยะเวลาโดยสัน้ๆ หรอืช�วงระยะเวลาอนัจาํกดันัน้เป็นเรือ่งที่
ต �องปพูืน้ฐาน สร �างความน�าเชือ่ถอืและน�าสนใจให�กบักจิกรรม/
โครงการขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ให�สามารถมองเห็นภาพหรอื
เห็นความเกีย่วโยงกนัของกจิกรรม/โครงการต�างๆ ได �ชดัเจนถกูต �อง
ฉะนัน้การสร �างความสมัพนัธ �กบัประชาชนต�องการให�ประชาชน
เข �าถงึและมีส�วนร�วมรบัรู �ในภารกจิขององค �การบรหิารส�วนตาํบล จงึ
จาํเป็นต �องพิจารณาในการเลอืกสือ่ให �เหมาะสมกบัสภาวการณ �นัน้ๆ
การใช �สือ่เทคนิคและวธิกีารเป็นอย�างไรบ �างในแต�ละขัน้ตอนทีต่�างกนั
เป็นสิง่สาํคญั ทัง้นี้เพื่อให �ประชาชนยอมรบัและให�ความร�วมมือ
สนับสนุน ซึง่จะมีผลต�อการพฒันาตามภารกจิบทบาท หน�าที่ อย�าง
โปร�งใส และยตุธิรรม

3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อประชาสมัพนัธ �การดาํเนินงานขององค �การบรหิาร

ส�วนตาํบล ให�ประชาชนได�รบัทราบโดยผ�านทางสือ่ประเภทต�างๆ
ได �แก�สือ่สิง่พิมพ �, สือ่วทิย,ุ สือ่Social network ผ�านทางจดหมาย
อเิล็กทรอนิกส �

2. เพื่อสร �างจติสาํนึกให�เกดิการเรยีนรู � รบัรู �และเข �าใจในภารกจิ
การปฏบิตังิานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลอย�างถกูต �องและโปร�งใส

3. เพื่อส�งเสรมิให �ประชาชนมีส�วนร�วมและรบัผิดชอบในภารกจิ
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

4. เพื่อให �เกดิความหวงแหนและภาคภมูิใจในท�องถิน่ของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด�น ให�เป็นทีท่ราบอย�าง

แพร�หลาย
6. เพื่อความสมัพนัธ �ทีด่แีละเชือ่มความสามคัครีะหว�างองค �การ

บรหิารส�วนตาํบล สือ่มวลชนและประชาชน

4. เป�าหมาย
เพื่อผลติสือ่ประชาสมัพนัธ �เผยแพร�ภารกจิขององค �การบรหิาร

ส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �แก�ประชาชนโดยทัว่ไปอย�างกว �างขวาง
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4.1 จดัทาํแผนพบัประชาสมัพนัธ �องค �การบรหิารส�วนตาํบล
และคู�มือการให�บรกิารประชาชน

4.2 จดัทาํคู�มือสาํหรบัประชาชน
4.3ป�ายประชาสมัพนัธ �
4.4จดหมายอเิล็กทรอนิกส �
4.5 เสยีงตามสาย



4.6จลุสาร
4.7อืน่ๆ

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
ในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 เสนออนุมตัโิครงการ
6.2 ดาํเนินการประชมุ
6.3 มอบหมายงาน/จดัทาํการร�างนําเสนอรปูแบบ
6.4 ผลติสือ่ประเภทต�างๆ เพื่อให �เกดิการเรยีนรู �อย�างเหมาะสม
ตามภารกจิ

6.5 ตดิตามและประเมินผลโครงการ

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

8. งบป
ระมา
ณ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ
- ประชาชนได�รบัทราบเข �าใจถงึบทบาท ภารกจิขององค �การ

บรหิารส�วนตาํบลและมีความพึงพอใจในสือ่เอกสารในการ
ประชาสมัพนัธ � ไม�น�อยกว�าร �อยละ 60

3.2การรบัฟังความคดิเห็น การรบัและตอบสนองเรือ่งร �องเรยีน/ร �อ
งทกุข �ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน ในการดาํเนิน
กจิการตามอาํนาจหน�าทีข่ององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ โดยเฉพาะ
การดาํเนินกจิการทีจ่ะมีผลกระทบต�อความเป็นอยู�และสขุอนามยัของ
ประชาชนในท�องถิน่
โครงการที่ 1
1. โครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชมุชน

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส�งเสรมิการปกครองท�องถิน่

มีนโยบายในการบรูณาการกระบวนการทาํงานร�วมกนัของทกุภาค



ส�วนทีเ่กีย่วข �องในการส�งเสรมิสนับให�ทกุหมู�บ �าน/ชมุชนมี
กระบวนการจดัทาํ ทบทวน ปรบัปรงุแผนชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพ
แผนชมุชน และสนับสนุนให�หน�วยงานภาครฐั องค �กร

65

ปกครองส�วนท�องถิน่ นําแผนชมุชนสู�การปฏบิตัิ ซึง่เป็นกลไกสาํคญั
ในการส�งเสรมิการมีส�วนร�วมในการพฒันาชมุชนและท�องถิน่ของ
ประชาชน องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ดาํเนินการจดั
โครงการประชมุประชาคมแผนชมุชน ประจาํปีงบประมาณ2560
เพื่อนํามาบรรจไุว �ในแผนพฒันาสีปี่ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
ประจาํปีพ.ศ. 2560 – 2564รวมถงึการนําเข �าบรรจไุว �ในร�าง
ข �อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายขององค �การบรหิารส�วนตาํบลในปี
ถดัไป องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัให �มีโครงการ
ประชมุประชาคมแผนชมุชน ประจาํปีพ.ศ. 2560ขึน้

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อจดัเก็บข �อมลูพืน้ฐานทีเ่ป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช�

ประโยชน �ในการจดัทาํแผนชมุชนและวางแผนพฒันาท�องถิน่
3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและกําหนดแนวทางการแก�ไข
ปัญหาของชมุชน

3.3 เพื่อให �ได �แผนงานโครงการของชมุชน นํามาบรรจไุว �ใน
แผนพฒันาสีปี่ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

3.4 เพื่อรบัทราบปัญหาและความต�องการทีแ่ท �จรงิของ
ประชาชน

3.5 เพื่อฝึกให�ประชาชนได�ร�วมกระบวนการ ร�วมคดิ ร�วมทาํ ร�วม
แก �ปัญหาและส�งเสรมิระบอบประชาธปิไตยแบบมีส�วนร�วม

3.6 เพื่อให �ประชาชนมีส�วนร�วมในการป�องกนัและปราบปราม
การทจุรติการปฏบิตัริาชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
จดัเก็บข �อมลูพืน้ฐานชมุชน และจดัให�มีประชมุเวทปีระชาคม

สาํหรบัให �ประชาชนได�แสดงความคดิเห็นให�ได �มาซึง่แผนงานของ
ชมุชน เพื่อนํามาบรรจไุว �ในแผนพฒันาท�องถิน่สีปี่ขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบล

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 เสนอขออนุมตัโิครงการ



6.2 ประสานหน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง
6.3 จดัประชมุเพื่อพิจารณาร�างแผนชมุชน
6.4 จดัทาํแผนชมุชน
6.5 ประเมินผล และรายงานผลให�ผู �บรหิารทราบ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
1. ได �รบัทราบปัญหา ความต�องการและแผนงานโครงการ เพื่อนํา

มาบรรจไุว �ในแผนพฒันาท�องถิน่สีปี่
2. ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการร�วมคดิแก �ไขปัญหาของชมุชน
3. ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการป�องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่

โครงการที่ 2
1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการดาํเนินงานศนูย �รบัเรือ่งราวร �อง
ทกุข �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นหน�วยงานภาครฐัทีเ่น�นการ

ให�บรกิารประชาชน และมีเป�าหมายให�มีการบรกิารประชาชนในด�าน
ต�างๆ ทีอ่ยู�ในอาํนาจหน�าทีด่ �วยความรวดเร็ว มีประสทิธภิาพ และเกดิ
ประโยชน �ต�อประชาชนผู �รบับรกิารโดยตรง โดยถอืว�าประชาชนเป็น
ศนูย �กลางทีจ่ะได �รบัการบรกิารอย�างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสาํคญั

ดงันัน้ เพื่อให �การดาํเนินงานด�านบรกิารเป็นไปอย�างต�อเน่ืองและ
เป็นการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึมีการจดัตัง้ศนูย �รบั
เรือ่งราวร �องทกุข �เพื่อไว �สาํหรบัรบัเรือ่งร �องทกุข �ร �องเรยีน จาก
ประชาชนทีไ่ด �รบัความเดอืดร �อนต�างๆ

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อรบัทราบปัญหาความเดอืดร �อนของประชาชนในพืน้ที่



และจะได �แก �ไขปัญหาได�อย�างถกูต �องหรอืนํามาเป็นข�อมลูในการทาํ
แผนงานโครงการแก�ไขปัญหาต�อไป

3.2 เพื่ออาํนวยความสะดวกแก�ประชาชนทีม่าตดิต�อราชการ
งาน

3.3 เพื่อเสรมิสร �างความสมัพนัธ �อนัดรีะหว�างบลุากรของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลกบัประชาชนในพืน้ที่

4. เป�าหมาย
ให�บรกิารรบัเรือ่งร �องเรยีน/ร �องทกุข �จากประชาชนในพืน้ทีท่ี่

ได �รบัความเดอืดร �อนรําคาญหรอืผู �มีส�วนได �ส�วนเสยีทีเ่กีย่วข �อง โดย
การปฏบิตัริาชการต�องสามารถให�บรกิารได �อย�างมีคณุภาพ
สามารถดาํเนินการแล�วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ําหนด สร�างความ
เชือ่มัน่ไว �วางใจ รวมถงึตอบสนองตามความคาดหวงั/ความต�องการ
ของประชาชนผู �รบับรกิาร และผู �มีส�วนได �ส�วนเสยีทีม่ีความ
หลากหลายและมีความแตกต�างกนัได �อย�างเหมาะสมและมีการ
จดัเตรยีมระบบการแก�ไขหรอืบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกดิขึน้ตามมาได �

5. วธิดีาํเนินการ
5.1 จดัทาํคาํสัง่แต�งตัง้เจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบรบัเรือ่งร �องเรยีน/
ร �องทกุข �

5.2 เผยแพร�ประชาสมัพนัธ �ให �ประชาชนทราบช�องทางในการ
ร �องเรยีนร �องทกุข �

5.3 นําเรือ่งเสนอคณะผู �บรหิารพิจารณาสัง่การเจ �าหน�าที่
ผู �เกีย่วข �องเพื่อแก �ไขปัญหาตามความจาํเป็นและเร�งด�วน

5.3 แจ �งผลการปฏบิตังิานให�ผู �ร �องทราบ

6. ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
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7. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

8. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

9. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
9.1 มีสถติจิาํนวนเรือ่งร �องทกุข �/ร �องเรยีน ทาํให �เห็นว�า

ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการสอดส�องดแูลสงัคมและการอยู�ร�วมกนั



แสดงให�เห็นถงึการเปิดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
ดาํเนินงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

9.2 สามารถดาํเนินการแก�ไขปรบัปรงุตามเรือ่งทีป่ระชาชน
ร�องเรยีน/ร �องทกุข �

9.3 แจ �งผลการดาํเนินการให�ผู �ร �องเรยีนทราบภายใน 15 วนั

3.2.2 มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถิน่สามารถร �องเรยีน/ร �องทกุข �ได �
โดยสะดวก
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ: มาตรการกําหนดขัน้ตอน/กระบวนการ
เรือ่งร �องเรยีน

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นหน�วยงานภาครฐัทีเ่น�นการ

ให�บรกิารประชาชน และมีเป�าหมายให�มีการบรกิารประชาชนในด�าน
ต�างๆ ทีอ่ยู�ในอาํนาจหน�าทีด่ �วยความรวดเร็ว มีประสทิธภิาพ และเกดิ
ประโยชน �ต�อประชาชนผู �รบับรกิารโดยตรง โดยถอืว�าประชาชนเป็น
ศนูย �กลางทีจ่ะได �รบัการบรกิารอย�างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นสาํคญั

การแสดงความคดิเห็นของประชาชน เป็นกลไกหน่ึงในการ
นํามาพฒันาปรบัปรงุบรกิารให�ดยีิง่ขึน้ รวมทัง้เป็นช�องทางทีเ่ปิดให�
ประชาชนได�มีส�วนร�วม และได�รบับรกิารทีม่ีความเท�าเทยีมและโปร�งใส

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อเป็นช�องทางในการรบัเรือ่งร �องเรยีน หรอืรบัความคดิ
เห็นข �อเสนอแนะจากประชาชน

3.2 เพื่อให �ประชาชนได�ทราบขัน้ตอน และกระบวนการในการ
ร �องเรยีน

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
มีช�องทางและกําหนดขัน้ตอนกระบวนการในการร �องเรยีน

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
จดัทาํขัน้ตอนกระบวนการ และช�องทางในการรบัเรือ่งร �องเรยีน
จากประชาชน ได�แก�
- กล�องรบัความคดิเห็นตดิตัง้ไว �ณ หน�าทีท่าํการองค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

- ผ�านเว็บไซต �ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



- ผ�าน facebookองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ประชาชนได�รบัทราบขัน้ตอน กระบวนการ และแสดงความคดิ
เห็นผ�านช�องทางในการรบัเรือ่งร �องเรยีน

โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ : โครงการ อบต.พบประชาชน
2. หลกัการและเหตผุล

องค �การบรหิารส�วนตาํบลเป็นองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ทีม่ี
อาํนาจหน�าทีใ่นการพฒันาท�องถิน่ตามกฎหมายและแนวนโยบายของ
รฐับาลตามระบอบประชาธปิไตย ทัง้ทางด �านเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง
การบรหิาร การศกึษา สาธารณสขุ โครงสร �างพืน้ฐาน ศลิปวฒันธรรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล�อม เป็นต �น ดงันัน้ เพื่อให �การพฒันา
ท�องถิน่สาํเร็จตรงตามเป�าหมายตรงกบัความต�องการของประชาชน
การเปิดโอกาสให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบาย
ตดัสนิใจ หรอืร�วมปฏบิตักิาร เพื่อให �การบรหิารและการบรกิาร
สาธารณะเป็นทีพ่ึงพอใจของประชาชน สามารถตอบสนองต�อความ
ต�องการของประชาชนได�อย�างถกูต �องเหมาะสม มีประสทิธภิาพ เป็น
โครงการทีส่าํคญัและจาํเป็นในการเสรมิสร �างระบบบรหิารจดัการ
บ �านเมืองทีด่ี องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึได �จดัทาํโครงการ
อบต. พบประชาชนขึน้

2. วตัถปุระสงค �
2.1 เพื่อใช �เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นความคดิเห็น รบัทราบ

ปัญหาความต�องการของประชาชนสร�างความพึงพอใจในการ
ให�บรกิารกบัประชาชน

2.2 เพื่อให �บรกิารต�างๆ แก�ประชาชนนอกสถานทีเ่ช�น จ�ายเงนิ
สงเคราะห �เบีย้ยงัชพี ,จดัเก็บภาษี, ให�คาํแนะนําปรกึษาในเรือ่งต�างๆ,
รบัแจ �งเรือ่งร �องทกุข �ร �องเรยีน, รบัแจ �งคาํร �องทัว่ไป ฯลฯ



2.3 เพื่อเผยแพร�ประชาสมัพนัธ �ข �อมลูข�าวสารของ อบต. เช�น
แผนพฒันาท�องถิน่, แผนการดาํเนินงานประจาํปี, รายงานผลการ
ปฏบิตังิานประจาํปี, ข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี ฯลฯ

2.4 เพื่อรณรงค �ให �ความรู �แก�ประชาชนในเรือ่งต�างๆ เช�น การ
ให�ความรู �เรือ่งพ.รบ.ข�อมลูข�าวสารของทางราชการ,รณรงค �การคดั
แยกขยะในครวัเรอืน, รณรงค �ให �ความรู �เรือ่งยาเสพตดิ,รณรงค �ให �
ความรู �เรือ่งโทษและพิษภยัจากบหุรีแ่ละสรุา, รณรงค �ให �ความรู �เรือ่ง
อาหารปลอดภยัจากสารพิษ, รณรงค �ป�องกนัและควบคมุโรคตดิต�อ
ต�างๆ เช�น โรคไข�เลอืดออก โรคไวรสัซกิา, รณรงค �การป�องกนัโรค
เอดส �เป็นต �น

2.5 เพือ่เสรมิสร �างทศันคตทิีด่ตี�อประชาชน และสร �างความสามคัคี
ความร�วมมอืในการปฏบิตังิาน
ของคณะผู �บรหิาร เจ �าหน�าที่ อบต. ส�วนราชการภายในพืน้ที่ ผู �นํา
ท �องถิน่ ผู �นําชมุชน อาสาสมคัรสาธารณสขุและประชาชน

3. เป�าหมาย
ประชาชนทัว่ไปในเขตพืน้ทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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4. วธิดีาํเนินการ
4.1 เสนอโครงการ เพื่อขอรบัการอนุมตัจิากผู �บรหิารท�องถิน่
4.2 ออกหน�วยเคลือ่นทีใ่นหมู�บ �าน ตามวนัเวลาทีก่ําหนดเพื่อ

ดาํเนินกจิกรรมดงันี้
- แลกเปลีย่นความคดิเห็น รบัทราบปัญหาความต�องการ

ของประชาชน
- ให�บรกิารต�างๆ แก�ประชาชนนอกสถานทีเ่ช�น จ�ายเงนิ

สงเคราะห �เบีย้ยงัชพี ฯจดัเก็บภาษี, ให�คาํแนะนําปรกึษาในเรือ่งต�างๆ,
รบัแจ �งเรือ่งร �องทกุข �ร �องเรยีน, รบัแจ �งคาํร �องทัว่ไป ฯลฯ

- จดัทาํเอกสารเผยแพร�เพื่อประชาสมัพนัธ �ข �อมลูข�าวสาร
ต�างๆของ อบต.เช�น แผ�นพบั ใบปลวิ จลุสาร สิง่พิมพ � ป�าย
ประชาสมัพนัธ �ต�างๆ บอร �ดนิทรรศการบอร �ดประชาสมัพนัธ � ฯลฯ

- จดับอร �ดกจิกรรมรณรงค �ให �ความรู �แก�ประชาชนในเรือ่ง
ต�างๆ เช�น การให�ความรู �เรือ่ง พ.ร.บ.ข�อมลูข�าวสารของทางราชการ,
รณรงค �การคดัแยกขยะในครวัเรอืน, รณรงค �ให �ความรู �เรือ่งยาเสพตดิ,
รณรงค �ให �ความรู �เรือ่งโทษและพิษภยัจากบหุรีแ่ละสรุา, รณรงค �ให �
ความรู �เรือ่งอาหารปลอดภยัจากสารพิษ, รณรงค �ป�องกนัและควบคมุ
โรคตดิต�อต�างๆ เช�น โรคไข�เลอืดออก โรคไวรสัซกิา, รณรงค �การ
ป�องกนัโรคเอดส � เป็นต �น

4.3 สรปุผลการดาํเนินงาน



5. สถานทีด่าํเนินการ
ออกหน�วยเคลือ่นที่ ณ ศาลากลางหมู�บ �านของทกุหมู�บ �านในเขต

พืน้ทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

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

7. งบประมาณ
ใช�งบประมาณจากข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปี

งบประมาณ 2560 แผนงานสร�างความเข �มแข็งของชมุชน หมวดค�า
ใช �สอย ประเภทรายจ�ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม�เข �า
ลกัษณะรายจ�ายหมวดอืน่ๆ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อ
จ�ายเป็นค�าใช �จ�ายในการจดัซือ้วสัดุ อปุกรณ �ในการจดัทาํบอร �เอกสาร
แผ�นพบั ฯลฯ และค�าน้ําดืม่ เป็นเงนิ 10,000 บาท โดยขออนุมตัถิวั
เฉลีย่จ�ายทกุรายการ

8. ผู �รบัผิดชอบในโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �อาํเภอท�าวุ �ง จงัหวดัลพบรุี

บรูณาการร�วมกบัโรงพยาบาลส�งเสรมิสขุภาพตาํบลมจุลนิท � กํานัน
ผู �ใหญ�บ �าน อาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู�บ �าน

9. ผลทีค่าดว�าจะได �รบั
9.1 ได �รบัปัญหาความต�องการของประชาชนและได�

แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว�างองค �กรกบัประชาชน ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการให�บรกิารของเจ �าหน�าที่

9.2 ประชาชนได�รบัการบรกิารนอกสถานทีเ่ช�น จ�ายเงนิ
สงเคราะห �เบีย้ยงัชพี ,จดัเก็บภาษีให �คาํแนะนําปรกึษาในเรือ่งต�างๆ,รบั
แจ �งเรือ่งร �องทกุข �ร �องเรยีน,รบัแจ �งคาํร �องทัว่ไป ฯลฯ

9.3 ประชาชนได�รบัทราบข�อมลูข�าวสารต�างๆ ของ อบต.
9.4 ประชาชนได�รบัความรู �ในเรือ่งต�างๆ เช�น การคดัแยกขยะ

การป�องกนัโรคตดิต�อ เป็นต �น
9.5 เกดิทศันคตทิีด่ตี�อประชาชน เกดิความสามคัคี ความ

ร�วมมือในการปฏบิตังิานระหว�างคณะผู �บรหิาร เจ �าหน�าที่ อบต. ส�วน
ราชการในพืน้ที่ ผู �นําท �องถิน่ ผู �นําชมุชน อสม. และประชาชน
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3.2.3 มีรายงานหรอืแจ �งเป็นลายลกัษณ �อกัษรให�ประชาชนผู �ร �องเรยีน
/ร �องทกุข �ได �ทราบถงึการได �รบัเรือ่ง ระยะเวลาและผลการดาํเนินการ
เกีย่วกบัเรือ่งร �องเรยีน/ร �องทกุข �
โครงการที่ 1



1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข�อเท็จจรงิให �ผู �ร �องเรยีน/ร �องทกุข �รบัทราบ

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
การแต�งตัง้เจ �าหน�าทีใ่นการรบัเรือ่งร �องเรยีน ร �องทกุข �เป็นสิง่

สาํคญัเพราะการปฏบิตัหิน�าทีร่าชการทกุครัง้ จะต �องมีการตรวจสอบ
กลัน่กรองการใช �อาํนาจ โดยการเปิดโอกาสให�ทกุภาคส�วนได �รบั
ทราบข�อเท็จจรงิ ข �อกฎหมายทีถ่กูต �องและต�องเป็นธรรมกบัทกุฝ� าย
เมื่อดาํเนินการตามขัน้ตอนเรือ่งการร �องเรยีนร �องทกุข �เสร็จแล �วให �
แจ �งผู �ร �องรบัทราบโดยเร็วไม�เกนิ 15 วนั

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วข �องอย�าง
เคร�งครดัลดปัญหาทจุรติ

3.2 เพื่อให �เกดิการปฏบิตัหิน�าทีร่าชการอย�างถกูต �องโดยการ
นําข �อเสนอแนะจากหน�วยตรวจสอบมาปฏบิตัิ

3.3 เพื่อให �ผู �ร �องได �รบัทราบขัน้ตอนของการดาํเนินการเรือ่ง
ร �องเรยีนร �องทกุข �และส�งเสรมิภาคประชาชนร�วมตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของทางราชการ

4. เป�าหมายการดาํเนินการ
ผู �ร �องเรยีนร �องทกุข �ทกุราย

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิกีารดาํเนินการ
ตรวจสอบข�อเท็จจรงิแล �วเสร็จแจ �งผู �ร �องโดยเร็วไม�เกนิ 15 วนั
ทาํการ

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

8. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

9. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

10.ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 การปฏบิตัหิน�าทีร่าชการถกูต �องตามระเบยีบ กฎหมาย

เป็นธรรมกบัทกุฝ� าย
10.2 ใช �เป็นแนวทางปฏบิตังิานด�านการร �องเรยีนร �องทกุข �
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3.3 การส�งเสรมิให �ประชาชนมีส�วนร�วมบรหิารกจิการขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่
3.3.1 ดาํเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจดัทาํแผนพฒันา การ
จดัทาํงบประมาณ
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ: มาตรการแต�งตัง้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการจดัทาํแผนพฒันา

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค �กรจดัทาํ
แผนพฒันาข�อ 7 (2) และข�อ 9 กําหนดให�มีองค �กรและโครงสร �างของ
องค �กรจดัทาํแผนพฒันาขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ในรปูของ
คณะกรรมการ

ดงันัน้ เพื่อให �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ในฐานะองค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ มีองค �กรในการจดัทาํแผนพฒันาตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด �วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค �กรปกครอง
ส�วนท�องถิน่ พ.ศ.2548 องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึแต�งตัง้
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �ขึน้

3. วตัถปุระสงค �
เพื่อส�งเสรมิให �บคุลากรขององค �การบรหิารส�วนตาํบลและ

ตวัแทนประชาชนจากทกุภาคส�วนได �มีส�วนร�วมและแสดงความคดิเห็น
ในการจดัทาํแผนพฒันาท�องถิน่ด �วยความโปร�งใสและสจุรติ

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �จาํนวน 1 คณะ

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
จดัประชมุประชาคม เพื่อคดัเลอืกผู �แทนประชาคม



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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีคณะกรรมการสนับสนุน

การจดัทาํแผนพฒันาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เพื่อเป็น
องค �กรในการจดัทาํแผนพฒันาท�องถิน่ ด �วยความโปร�งใส สจุรติและ
ให�ความสาํคญัในการต�อต �านการทจุรติ
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โครงการที่ 2
1. โครงการ : โครงการประชมุประชาคมหมู�บ �านและประชาคม
ตาํบลประจาํปี

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
กฎหมายทีเ่กีย่วข �องกบัการกระจายอาํนาจและองค �กรปกครอง

ส�วนถิน่เป็นกฎหมายทีค่�อนข�างใหม�และมีจาํนวนหลายฉบบัด �วยกนั
ทาํให �ประชาชนยงัไม�อาจได �รบัทราบถงึความสาํคญัของการกระจา
ยอาํนาจและการมีส�วนร�วมของประชาชนต�อการกระจายอาํนาจ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �จดัทาํโครงการประชาคม
หมู�บ �านและตาํบลขึน้ เพื่อให �ประชาชนมีความรู � ความเข �าใจและ
ตระหนักถงึความสาํคญัของการกระจายอาํนาจการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนต�อการพฒันาท�องถิน่ตนเอง

3. วตัถปุระสงค �
เพื่อให �การบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการมีส�วนร�วมของ

ประชาชน โปร�งใส และตรวจสอบได� เพื่อเผยแพร� ความรู �ให �กบั
ประชาชนถงึการมีส�วนร�วมในการบรหิารงานขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ เพื่อรบัฟังความคดิเห็น ข �อเสนอแนะในการพฒันาท�องถิน่
และรายงานการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อกีทาง
หน่ึงด �วย

4. เป�าหมาย
ผู �นําองค �กรประชาชน เช�น กํานัน ผู �ใหญ�บ �านผู �ช�วยผู �ใหญ�บ �าน



สารวตัรกํานัน ผู �นําชมุชนแพทย �ประจาํตาํบล อาสาสมคัรสาธารณสขุ
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลกลุ�มอาชพีต�างๆ ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป จาํนวนไม�น�อยกว�า 200 คน

5. วธิดีาํเนินการ
1. เสนอโครงการ เพื่อขออนุมตัจิากผู �บรหิารท�องถิน่
2. กําหนดสดัส�วนการประชมุประชาคมระดบัตาํบล และวนั

เวลาสถานทีใ่นการประชมุประชาคม
3. แจ �งผู �เกีย่วข �องและส�วนราชการต�างๆ เข �าร�วมประชมุ

ประชาคม
4. ประชาสมัพนัธ �วนั เวลาและสถานทีใ่นการประชมุ ผ�าน

ช�องทางต�างๆ เช�น หอกระจายข�าวประจาํหมู�บ �าน เสยีงตามสายของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล เพื่อเชญิชวนประชาชนเข �าร�วมโครงการ

5. ดาํเนินการจดัประชมุประชาคมระดบัตาํบลตามวนั เวลา
สถานทีท่ีก่ําหนด

6. สรปุผลโครงการ

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

7. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

8. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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9. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ผู �เข �าร�วมประชมุประชาคม สามารถเข �าใจการบรหิารงานแบบ

การมีส�วนร�วม ตระหนักถงึความสาํคญัของการกระจายอาํนาจและ
เป็นการสร �างทศันคตทิีด่รีะหว�างประชาชนและหน�วยการบรหิาร
ราชการส�วนท�องถิน่

โครงการที่ 3
1. โครงการ : การส�งเสรมิและสนับสนุนการจดัทาํแผนชมุชน

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
การพฒันาและสร �างการเรยีนรู เพื่อมุ�งเน�นยกระดบัการมีส�วน



ร�วมของประชาชนในการพฒันาท�องถิน่เป็นสาํคญั จงึควรให�
คณะกรรมการชมุชนซึง่ถอืว�าเป็นประชาชนกลุ�มหน่ึงในชมุชน สร�าง
แผนชมุชนขึน้มาด �วยตนเอง ดงัความหมายของแผนแม�บทชมุชนทีว่�า
“แผนชมุชนเป็นการทาํงานเพื่อต �องการให�ชมุชนสามารถบรหิาร
จดัการเองกําหนดทศิทางของตนเอง” การสร �างภมูิคุ �มกนั ป�องกนั
เงือ่นไขจากภายนอกเข �าไปทาํให �ชมุชนเปลีย่นแนวคดิวฒันธรรม
ดัง้เดมิ และวิง่ตามกระแสเงนิ ทาํให �ชมุชนได�รบัการเรยีนรู � รู �จกั
ชมุชนของตนเองสามารถค�นหาทรพัยากรและศกัยภาพของตนเอง
ตลอดจนการทาํโครงการแก�ไขปัญหาในอนาคตได� และการประสาน
กบัหน�วยงานทกุภาคส�วน เพื่อให �เกดิความร�วมมือเป็นพลงัสาํคญัใน
การแก�ไขปัญหาทีต่อบสนองความต�องการของชมุชนในปัจจบุนัและ
ป�องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได�

3. วตัถปุระสงค �
เพื่อให �คนในชมุชนได�แลกเปลีย่นเรยีนรู � ร�วมกนัได �เห็นข �อเด�น

ข �อดี โอกาสและข�อจาํกดัของชมุชนในการพฒันาอย�างมีเป�าหมายมี
ช�องทางในการแก�ไขปัญหาของชมุชนได�อย�างเหมาะสมและ
ครอบคลมุสามารถกําหนดกจิกรรมทีต่อบสนองความต�องการของ
ชมุชนได� คดิเป็นและกล�าทีจ่ะตดัสนิใจด �วยตนเองได �

4. เป�าหมาย
ทกุหมู�บ �านในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. วธิกีารดาํเนินการ
5.1 ประชมุผู �บรหิาร กํานันผู �ใหญ�บ �าน เจ �าหน�าทีท่ีเ่กีย่วข �อง
เพื่อวางแผนการดาํเนินงาน

5.2 ประชาสมัพนัธ �โครงการพร�อมให�ความรู �แก�ประชาชนใน
พืน้ทีโ่ดยผ�านทางหอกระจายข�าวและเสยีงตามสายในหมู�บ �าน

5.3 ดาํเนินการจดัทาํแผนชมุชนของทกุหมู�บ �านตามกําหนดการ
5.4 ส�งแผนชมุชนให�หน�วยงานทีเ่กีย่วข �อง

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

7. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

8. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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9. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ชมุชนสามารถวางแผนจดัการกบัทรพัยากรหรอืทนุในชมุชน

ทัง้ทนุบคุคลและทนุสงัคมทีม่ีอยู�ได �อย�างเหมาะสมสอดคล�องกบั
สภาพชมุชนคนในชมุชนได�รบัผลประโยชน �ร�วมกนัอย�างทัว่ถงึและเท�า
เทยีมความร�วมมือกนัของคนในชมุชนจะก�อให�เกดิทศันคตทิีด่ี เอือ้
อาทรต�อกนัได � รวมทัง้ปลกูฝ่ังทศันคติ ค�านิยมทีด่ใีห � กบัลกูหลาน
สามารถหาแนวร�วมในการทาํงานเพื่อพฒันาชมุชนท�องถิน่ของตนเอง
ได �

3.3.2 ดาํเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจดัหาพสัดุ
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ: มาตรการแต�งตัง้ตวัแทนประชาคมเข �า
ร�วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจ �าง

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ตามทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �ดาํเนินการตาม

ข�อบญัญตังิบประมาณรายจ�ายประจาํปีในด�านการจดัซือ้จดัจ �างของ
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ในรอบปีงบประมาณ และส�งเสรมิให �ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให�มีส�วนร�วมอย�างแข็งขนักบัมาตรการการ
ป�องกนัการทจุรติในองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

3. วตัถปุระสงค �
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวธิผี�านการประชาคม)ในการ

มีส�วนร�วมกบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �อย�างแข็งขนัสาํหรบั
การทาํงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �มีกฎหมาย
ระเบยีบ ข�อบงัคบั กําหนดให�ภาคประชาชนและส�งเสรมิกลไกภาค
ประชาชน (โดยวธิผี�านการประชาคม) ให�มีส�วนร�วมอย�างแข็งขนักบั
มาตรการการป�องกนัการทจุรติในองค �การบรหิารส�วนตาํบลน่ันคอื
ได �ทาํหน�าทีอ่ย�างถกูต �อง

4. เป�าหมาย
ตวัแทนประชาคมหมู�บ �านทัง้ 9หมู�บ �าน

5. วธิกีารดาํเนินการ
5.1 ส�งเสรมิกลไกภาคประชาชน (โดยผ�านการประชาคม) ให�

มีส�วนร�วมกบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �อย�างแข็งขนั สาํหรบั
การทาํงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �มีกฎหมาย
ระเบยีบ ข�อบงัคบั กําหนดให�ภาคประชาสงัคม (ตวัแทนประชาคม)
ต�องไปมีส�วนเกีย่วข �องกบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ในหลายๆ



ส�วน เช�น ให�ตวัแทนประชาคมมีส�วนร�วมเป็นกรรมการตามระเบยีบฯ
ว�าด �วยการพสัดุ เช�น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรบัพสัดเุป็น
กรรมการตรวจการจ �าง ฯลฯ

5.2 มีการฝึกอบรมตวัแทนประชาคมให�มีความรู � ความเข �าใจ
เรือ่งระเบยีบฯว�าด �วยการพสัดุ เพื่อเรยีนรู � ทาํความเข �าใจระเบยีบต�างๆ
จะได �ปฏบิตัไิด �อย�างถกูต �อง

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

7. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ
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8. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัและกองคลงัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

9. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
9.1 ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการดาํเนินงานและตรวจสอบ

การดาํเนินงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถงึสทิธิ หน�าทีแ่ละบทบาท

ในการมีส�วนร�วมและตรวจสอบการดาํเนินงานของหน�วยงานท�องถิน่
ของตนเอง

3.3.3 ดาํเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏบิตังิาน
โครงการที่ 1
1. โครงการ : กจิกรรมการประเมินผลการปฏบิตัริาชการของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ด�วยกรมส�งเสรมิการปกครองท�องถิน่กําหนดให�องค �การบรหิาร

ส�วนตาํบลในฐานะองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ต �องดาํเนินการ
ประเมินผลการปฏบิตัริาชการ ซึง่เป็นกระบวนการวดัผลการบรหิาร
และปฏบิตัริาชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบล ว�าสมัฤทธิผ์ลตาม
เป�าหมายหรอืไม� ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบล เพื่อนําผลทีไ่ด �จากการประเมินมาใช �ในการ



ปรบัปรงุ แก �ไข ส�งเสรมิ พฒันา ขยายหรอืยตุกิารดาํเนินภารกจิต�างๆ
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลต�อไป

ดงันัน้ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45
แห�งพระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิารกจิการ
บ �านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 เพื่อให �การประเมินผลการปฏบิตัริาชการ
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � มีการขบัเคลือ่นอย�างเป็น
รปูธรรม ซึง่จะส�งเสรมิให �องค �การบรหิารส�วนตาํบล มีมาตรฐานในการ
ปฏบิตัริาชการ ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และอาํนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต�องการของประชาชน เพื่อประโยชน �สขุของ
ประชาชนโดยใช�วธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี และให� คาํนึงถงึ
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน และการเปิดเผยข�อมลูข�าวสาร โดยให�เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ �และวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อตดิตามประเมินผลการปฏบิตัริาชการได �อย�างถกูต �อง
ตามมาตรฐานการปฏบิตัริาชการ

3.2 เพื่อให �เกดิกระบวนการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �และเป็นการเฝ�าระวงัการทจุรติในการบรหิารจดัการตาม
ภารกจิขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

3.3 เพื่อดาํเนินงานให�เป็นไปตามนโยบายของผู �บรหิารท�องถิน่
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
คณะทาํงานและเจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏบิตัริาชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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6. วธิกีารดาํเนินการ

6.1 จดัทาํโครงการและขออนุมตัโิครงการ
6.2 จดัทาํประกาศและประชาสมัพนัธ �การดาํเนินโครงการ
6.3 แต�งตัง้คณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจ �าหน�าที่

ผู �รบัผิดชอบการประเมินผลการปฏบิตัริาชการขององค �การบรหิาร
ส�วนตาํบล

6.4 ประชมุคณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจ �าหน�าที่
ผู �รบัผดิชอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการฯ

6.5 จดัทาํแผนการดาํเนินงานและดาํเนินโครงการตาม



แผนการดาํเนินงาน
6.6 จดัทาํแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏบิตัริาชการ

ของหน�วยงานต�างๆ พร �อมตวัชีว้ดั
6.7 การตดิตามประเมินผลและสรปุรายงานผลเสนอผู �บรหิาร

ท�องถิน่
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ผลการปฏบิตัริาชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลดขีนึเมือ
เปรยีบเทยีบกบัปีทผี�านมา

โครงการที 2

1. โครงการ/มาตรการ: มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิารกจิการ
บ �านเมืองทีด่ขีององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ตามแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ขีององค �กร

ปกครองส�วนท�องถิน่ ซึง่สอดคล�องกบัหมวด 5 และหมวด 7 แห�งพระ
ราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี
พ.ศ. 2546

1. การบรหิารราชการเพื่อให �เกดิผลสมัฤทธิต์�อภารกจิของรฐั
2. การบรหิารราชการอย�างมีประสทิธภิาพและเกดิความ
คุ �มค�าในเชงิภารกจิของรฐั

3. การปรบัปรงุภารกจิขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
4. การประเมินผลการปฏบิตัริาชการ
ดงันัน้ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารงานขององค �การ

บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �เกดิความโปร�งใส ตรวจสอบได�
เสรมิสร �างบทบาทของประชาชนเข �ามามีส�วนร�วมกบัประชาชน/ตาํบล
/ชมุชน/หมู�บ �าน และเพื่อให �สอดคล�องกบัแนวทางและวธิกีารบรหิาร
กจิการบ �านเมืองทีด่ขีององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ซึง่สอดคล�องกบั
หมวด 5 และหมวด 7 แห�งพระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �และ
วธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546



3. วตัถปุระสงค �
1. เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารงานองค �การบรหิาร

ส�วนตาํบลให�เกดิความโปร�งใส ตรวจสอบได� เสรมิสร �างบทบาทของ
ประชาชน
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2. เพื่อเปิดโอกาสให�ประชาชนเข �ามามีส�วนร�วมและแสดงคดิเห็น
ในการบรหิารงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

4. เป�าหมาย
ผู �แทนชมุชน ผู �แทนสภาท�องถิน่ ผู �ทรงคณุวฒุิ ผู �แทนพนักงาน
ส�วนตาํบล

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิกีารดาํเนินการ
6.1 จดัทาํคาํสัง่แต�งตัง้คณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏบิตัริาชการในองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มจุลนิท �ตามหลกัเกณฑ �และวธิกีารบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให�ผู �บรหิารทราบ ตาม
หลกัเกณฑ �ฯ กําหนด

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10.ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
เป็นการเปิดโอกาสให�ประชาชนได�เข �ามามีส�วนร�วมในการ

ตดัสนิใจในการบรหิารงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �หรอื
โครงการทีม่ีผลกระทบต�อความเป็นอยู�ของประชาชน ทาํให�องค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีความโปร�งใส ตรวจสอบได�

มิตทิี่ 4 การเสรมิสร �างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ราชการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิกําหนด



4.1.1 มีการจดัทาํและรายงานการจดัทาํระบบควบคมุภายในให�ผู �
กํากบัดแูล
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ : โครงการจดัทาํแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํปีงบประมาณ 2560

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจยัสาํคญัทีจ่ะช�วยให�การ

ดาํเนินงานตามภารกจิขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นไป
อย�างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้ยงัช�วยป�องกนัหรอืลดความ
เสีย่งจากการดาํเนินงานผิดพลาดและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
ซึง่การตรวจสอบภายในนัน้ยงัถอืเป็นส�วนประกอบสาํคญัทีแ่ทรกอยู�
ในการปฏบิตังิานตามปกติ ซึง่จะต �องมีการกระทาํอย�างเป็นขัน้ตอนที่
ถกูต �องตามระเบยีบ และกฎหมายทีก่ําหนด โดยผู �บรหิารสามารถนํา
แผนการตรวจสอบภายในมาใช�โดยรวม เป็นส�วนหน่ึงของกระบวนการ
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บรหิาร เพื่อให �สามารถบรรลวุตัถปุระสงค �ของการดาํเนินงานอกีทัง้ยงั
เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชดัเจน ดงันัน้ การจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐาน
ประกอบกบัระเบยีบ ข�อบงัคบั ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ทีเ่กีย่วข �อง
จะทาํให �การปฏบิตังิานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นไป
อย�างถกูต �องและเป็นไปตามวตัถปุระสงค �ของทางราชการ

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อจดัวางระบบการควบคมุภายในตามระเบยีบ คตง. ว�า

ด �วยการกําหนดมาตรฐานควบคมุภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสจูน �ความถกูต �องและเชือ่ถอืได �ของข�อมลูและตวัเลข

ต�างๆทางด �านการบญัชแีละด�านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข �อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน�วยรบัตรวจว�าเป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบยีบ ข�อบงัคบั คาํสัง่ มติ คณะรฐัมนตรี และ
นโยบายทีก่ําหนด

3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคมุภายในของหน�วยรบั
ตรวจว�าเพียงพอ และเหมาะสม

3.5 เพื่อเป็นหลกัประกนัการใช �และระวงัทรพัย �สนิต�างๆ ของ
ส�วนราชการเป็นไปอย�างเหมาะสม

4 เป�าหมาย/ผลผลติ
พนักงานส�วนตาํบลและพนักงานจ �างขององค �การบรหิารส�วน

ตาํบลมจุลนิท �



5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิกีารดาํเนินการ
6.1 จดัทาํแผนปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถกูต �องและเชือ่ถอืได �ของข�อมลูและตวัเลข

ต�างๆ ด �วยเทคนิค และวธิกีารตรวจสอบทีย่อมรบั โดยทัว่ไป ปรมิาณ
มากน�อยตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพ
ของระบบการควบคมุภายในและความสาํคญัของเรือ่งทีต่รวจสอบ
รวมทัง้วเิคราะห �และประเมินผลการบรหิารและการปฏบิตังิานของ
หน�วยรบัตรวจ

6.3 ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ
การเงนิ พสัดแุละทรพัย �สนิรวมทัง้การบรหิารงานด�านอืน่ๆ ของ
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ให �เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ
ข�อบงัคบั คาํสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการ
ดแูลรกัษา และความปลอดภยัของทรพัย �สนิ และการใช �ทรพัยากรทกุ
ประเภท ว�าเป็นไปโดยมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยดั

6.4 สอบทานระบบการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน และ/หรอื
ระเบยีบ ข�อบงัคบั คาํสัง่ทีท่างราชการกําหนด เพื่อให �มัน่ใจได �ว�า
สามารถนําไปสู�การปฏบิตังิานทีต่รงตามวตัถปุระสงค �และสอดคล�อง
กบันโยบาย

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ
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9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 บคุลากรมีความเข �าใจและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ

ข�อบงัคบั โดยมุ�งผลสมัฤทธิข์องงานมากขึน้
10.2 ความเสีย่งในการเบกิจ�ายเงนิลดน�อยลง
10.3 การใช �ทรพัยากรของสาํนัก/กอง ทีม่ีอยู�อย�างคุ �มค�า

ปลอดภยั



10.4 ลกูหนี้ภาษีต�างๆ ทีค่ �างชําระลดน�อยลง

โครงการที่ 2
1. โครงการ : โครงการจดัทาํรายงานการควบคมุภายใน

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิ ว�าด �วยการกําหน

ดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให�หน�วยรบัตรวจ
ตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในทไีด �กําหนดไว � รายงานต�อผู �
กํากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิ อย�างน�อยปีละหนึงครัง้
ภายในเก �าสบิวนันับจากวนัสนิปีงบประมาณ

ดงันัน เพือให �การปฏบิตัถิกูต �องและเป็นไปตามทรีะเบยีบฯกําหนด
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �มีการจดัทาํและรายงานการ
ควบคมุภายในตามทคีณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิกําหนดเป็น
ประจาํทกุปี

3. วตัถปุระสงค �
1. เพือตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดบั
องค �กรขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

2. เพือสรปุรายงานผลการประเมินผลการควบคมุภายในให�
นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ทราบตามแบบทรีะเบยีบฯ
กําหนด

3. เพือรายงานการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในต�อ
ผู �กํากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิตามกําหนด
4. เป�าหมาย/ผลผลติ

ทกุสาํนัก/กองขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
1. แต�งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุ
ภายในระดบัองค �กร

2. แต�งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุ
ภายในระดบัหน�วยงานย�อย

3. ผู �บรหิารมีหนังสอืแจ �งให �ทกุส�วนราชการตดิตามและ
ประเมินผลการควบคมุภายใน

4. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน
ระดบัหน�วยงานย�อยดาํเนินการประเมินองค �ประกอบตามแบบ ปย.1
และประเมินผลการปรบัปรงุการควบคมุภายในตามแบบปย.2

5. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน
ระดบัองค �กรดาํเนินการรวบรวม เพื่อจดัทาํรายงานการควบคมุภายใน



ตามระเบยีบฯ ข�อ 6 ระดบัองค �กร และนําเสนอผู �บรหิาร พร �อมจดัส�ง
รายงานให�ผู �กํากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิ
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7. ระยะเวลาการดาํเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณดาํเนินการ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
1. บคุลากรมีความรู � ความเข �าใจในการปฏบิตังิานเพื่อให �เกดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ

2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป�องกนัและลดความเสีย่งต�อ
การปฏบิตังิาน

3.เกดิประโยชน �สงูสดุต�อองค �กรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการตดิตามประเมินระบบควบคมุภายใน โดยดาํเนินการให�มี
การจดัทาํแผนการปรบัปรงุหรอืบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลกา
รตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุควบคมุภายในให�ผู �กํากบัดแูล
โครงการที่ 1
1. โครงการ : กจิกรรมตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกทีส่าํคญัและเป็นเครือ่งมือใน

การบรหิารงานในหน�วยงานไม�ว�าจะเป็นในภาครฐัหรอืเอกชนทัง้ขนาด
เล็กและขนาดใหญ� ระบบการควบคมุภายในจะช�วยควบคมุหรอืลด
ความเสีย่งของหน�วยงานให�อยู�ในระดบัทีย่อมรบัได � ซึง่จะทาํให �
ปฏบิตังิานและการจดัการของหน�วยงานบรรลตุามวตัถปุระสงค �ใน
อดตีทีผ่�านมาการบรหิารงานของหน�วยงานภาครฐัได � มีการควบคมุ
ภายในตามทีก่ระทรวงการคลงัประกาศให�ใช �เป็นเรือ่งๆ ไป ซึง่อาจอยู�
ในรปูของกฎหมาย ระเบยีบ ระบบบญัชี หนังสอืสัง่การ และหนังสอื
ตอบข�อหารอืต�างๆ โดยส�วนใหญ�จะเน�นไปทีก่ารควบคมุด �านการเงนิ
และบญัชี และการปฏบิตัใิห � ถกูต �องตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑ �ทีท่าง
ราชการกําหนดไว � ซึง่ไม�ครอบคลมุถงึการจดัการด �านอืน่
นอกเหนือจากด�านการเงนิและบญัชใีนหน�วยงาน จงึไม�สามารถ
สะท�อนภาพถงึผลการดาํเนินงานในภาพรวมของหน�วยงานได� ระบบ
การควบคมุภายในทีด่ี ควรเป็นระบบการควบคมุทีค่รอบคลมุงานทกุ



ด�านและสามารถสะท�อนภาพให�เห็นเป็นองค �รวมของหน�วยงานนัน้ๆ
ว�ามีการดาํเนินงานทีม่ีประสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม� เพียงใด
การทีร่ะบบการควบคมุภายในของรฐัยงัไม� ครอบคลมุทกุระบบงาน
อาจเป็นช�องทางรัว่ไหลทาํให�เกดิความเสยีหายในหน�วยงานและการ
ดาํเนินงานไม�สมัฤทธิผ์ล ทัง้นี้สาเหตสุ�วนหน่ึงอาจเกดิจากการกําหนด
หน�าทีแ่ละมอบหมายงานในหน�วยงานไม�เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏบิตังิานทัง้กระบวนการให�บคุคลใดบคุคลหน่ึงเพียงคนเดยีว การ
ควบคมุสอบทานและการตรวจสอบยงัไม�มีประสทิธภิาพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบรหิารความเสีย่งการควบคมุ
ภายในของหน�วยงานทีก่ําหนดขึน้ และพฒันาให�ระบบการควบคมุ
ภายในดงักล�าวทนัสมยัอยู�เสมอ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �พิจารณาแล�วเห็นว�าเพื่อให �
องค �กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคมุภายในให�เป็นไป
อย�างมีประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน�วยงานจงึได �
กําหนดกจิกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ขึน้
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3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �การปฏบิตังิานเป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลทาํให �การใช �ทรพัยากรเป็นไปอย�างประหยดัและคุ �มค�า
โดยลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีซ่ํา้ซ �อนและไม�จาํเป็น ลดความเสีย่ง
หรอืผลเสยีหายด�านการเงนิหรอืด �านอืน่ๆ ทีอ่าจมีขึน้

3.2 เพื่อให �มีข �อมลูและรายงานทางการเงนิทีถ่กูต �องครบถ�วน
และเชือ่ถอืได � สร �างความมัน่ใจแก�ผู � บรหิารในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
การบรหิารและการปฏบิตังิาน และบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข �อง

3.3 เพื่อให �บคุลากรมีการปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมาย เงือ่นไข
สญัญา ข�อตกลง ระเบยีบข�อบงัคบัต�างๆ ของหน�วยงานอย�างถกูต �อง
และครบถ�วน

4. เป�าหมาย
เพื่อให �การควบคมุภายในขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

เป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานใน
หน�วยงาน อกีทัง้ยงัเป็นการควบคมุหรอืลดความเสีย่งของหน�วยงาน
ให�อยู�ในระดบัทีย่อมรบัได � ซึง่จะทาํให �การปฏบิตังิานและการจดังาน
ของหน�วยงานบรรลตุามวตัถปุระสงค �

5. วธิดีาํเนินการ
5.1 แต�งตัง้คณะทาํงานตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน



ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิว�าด �วยการกําหนดมาตร
ฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ข�อ 6

5.2 ประชมุคณะทาํงาน เพื่อปรบัปรงุพฒันาระบบการควบคมุ
ภายในอย�างต�อเน่ือง เพื่อให �การปฏบิตัติามภารกจิและตามนโยบาย
ของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบล เป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคมุ
ภายในให�คณะทาํงานฯ เพื่อสรปุข �อมลู

5.4 รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเห็นและอปุสรรคต�างๆ
ให�นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลและผู �บรหิารทราบ

6. สถานที/่ระยะเวลาดาํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561– 2564)

7. หน�วยงานรบัผิดชอบ
ทกุสาํนัก/กององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ประโยชน �ทีค่าดว�าจะได �รบั
9.1 การดาํเนินงานของหน�วยงานบรรลวุตัถปุระสงค �ทีว่างไว �

อย�างมีประสทิธภิาพ
9.2 การใช �ทรพัยากรเป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพ ประหยดั และ

คุ �มค�า
9.3 มีข �อมลูและรายงานทางการเงนิทีถ่กูต �อง ครบถ�วนและ

เชือ่ถอืได � สามารถนําไปใช�ในการตดัสนิใจ
9.4 การปฏบิตัใินหน�วยงานเป็นไปอย�างมีระบบและอยู�ในกรอบ

ของกฎหมาย ระเบยีบ ข�อบงัคบัทีว่างไว �
9.5 เป็นเครือ่งมือช�วยผู �บรหิารในการกํากบัดแูลการปฏบิตังิาน

อย�างดยีิง่
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10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน ตามมาตรฐาน

ข�อ 6 ทีเ่สร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กจิกรรมการควบคมุภายใน ร �อยละ 80 ได �ดาํเนินการแก�ไข
10.3 ร �อยละของหน�วยงานรายงานการประเมินผลการควบคมุ



ภายในครบทกุงาน
10.4 มีการจดัการความรู �ทีเ่กีย่วข �องกบัการควบคมุภายใน

โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ: มาตรการตดิตามประเมินผลระบบ
ควบคมุภายในองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิว�าด �วยการกําหนดม

าตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให�องค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �ในฐานะหน�วยรบัตรวจจดัวางระบบควบคมุภายใน
โดยใช� มาตรฐานการควบคมุภายในเป็นแนวทางหรอืเครือ่งมือในการ
บรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการดาํเนินกจิกรรมต�างๆหรอื
โครงการของหน�วยรบัตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคมุ
ภายในต�อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิ ผู �กํากบัดแูลอย�างน�อยปีละ
หน่ึงครัง้ภายในเก �าสบิวนันับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ โดยมี
วตัถปุระสงค �เพื่อสร �างความมัน่ใจอย�างสมเหตสุมผลว�าการ
ดาํเนินงานของหน�วยรบัตรวจจะบรรลวุตัถปุระสงค �ของการควบคมุ
ภายในด�านประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการดาํเนินงานและการ
ใช �ทรพัยากร ซึง่รวมถงึการดแูลรกัษาทรพัย �สนิ การป�องกนัหรอืลด
ความผิดพลาด ความเสยีหายการรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการ
ทจุรติในหน�วยรบัตรวจด�านความเชือ่ถอืได �ของรายงานทางการเงนิ
และด�านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข�อบงัคบั และมติ
คณะรฐัมนตรี

การดาํเนินการจดัวางระบบควบคมุภายใน เพื่อนําความเสีย่งทีม่ี
หรอืคาดว�าจะมีและจดัให �มีกจิกรรมการควบคมุทีป่ระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเพื่อป�องกนัหรอืลดความเสยีหายความผิดพลาดทีอ่าจ
เกดิขึน้ และให�สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค �ของการควบคมุภายใน
จงึได �กําหนดมาตรการการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �ส�วนราชการทีร่บัผิดชอบจดัทาํและนําแผนการ

ปรบัปรงุหรอืบรหิารจดัการความเสีย่งไปดาํเนินการเพื่อควบคมุลด
ความเสีย่งในการป�องกนัหรอืลดความผิดพลาด ความเสยีหาย การ
รัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทจุรติในหน�วยรบัตรวจ

3.2 เพื่อให �มีการตดิตามประเมินผลการปฏบิตัติามแผนการ
ปรบัปรงุหรอืบรหิารจดัการความเสีย่งระบบควบคมุภายในของส�วน
ราชการทีร่บัผิดชอบ และรายงานผลต�อคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ�นดนิ ผู �กํากบัดแูลภายในเวลาทีก่ําหนด

3.3 เพื่อเป็นการเสรมิสร �างและปรบัปรงุกลไกการควบคมุภายใน



ให�เกดิประสทิธภิาพและมีประสทิธผิล

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ทกุสาํนัก/กองขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
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6. วธิดีาํเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุ

ภายในองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �(ระดบัองค �กร) จดัส�ง
รายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ให�ทกุส�วน
ราชการไปดาํเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งในส�วนทีร่บัผิดชอบ
และมีการตดิตามผลระหว�างปี

6.2 หวัหน�าส�วนราชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
นําแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดาํเนินการ
บรหิารจดัการความเสีย่งภายในเวลาทีก่ําหนด และรายงานผลการดาํ
เนินการต�อทีป่ระชมุคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุ
ภายในของส�วนราชการ(ระดบัส�วนย�อย)

6.3หวัหน�าส�วนราชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
รายงานผลการดาํเนินการแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ
ปอ.3) พร�อมปัญหาอปุสรรคต�อประธานคณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุภายในองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6.4 คณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ประชมุพิจารณาและประเมินผล
การควบคมุ และบรหิารจดัการความเสีย่งของแต�ละส�วนราชการว�ามี
ความเพียงพอหรอืไม�หรอืจะต �องดาํเนินการบรหิารจดัการความเสีย่ง
ต�อไป

6.5 รายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุการ
ควบคมุภายในต�อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิผู �กํากบัดแูลอย�าง
น�อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเก �าสบิวนันับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
ทกุสาํนัก/กองขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ส�วนราชการทีร่บัผิดชอบมีการนําแผนการปรบัปรงุการ

ควบคมุภายในไปดาํเนินการบรหิารจดัการความเสีย่ง
10.2 การตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุการ

ควบคมุภายใน
10.3 มีการรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในต�อ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ�นดนิผู � กํากบัดแูลภายในเวลาทีก่ําหนด

4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการ
ปฏบิตักิารบรหิารราชการตามหรอืช�องทางทีส่ามารถดาํเนินการได �
4.2.1 ส�งเสรมิให �ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากบั ดแูลการ
บรหิารงานบคุคลเกีย่วกบัการบรรจแุต�งตัง้ การโอน ย�าย
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ : มาตรการส�งเสรมิให �ประชาชนมีส�วนร�วม
ตรวจสอบ กํากบัดแูลการบรหิารงานบคุคลเกีย่วกบัการบรรจุ แต�งตัง้
การโอนย�าย
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2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
การบรหิารงานบคุคลเป็นกระบวนการเกีย่วกบับคุคลถอืว�าเป็น

สิง่สาํคญัหรอืเป็นหวัใจขององค �กรจงึมกัจะกําหนดหน�าทีข่องงานเป็น
เรือ่งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบยีบและข�อบงัคบัที่
ปฏบิตังิานในองค �กรหรอืหน�วยงาน เพื่อให �มีประสทิธภิาพและเพื่อให �
การปฏบิตังิานบรรลตุามวตัถปุระสงค �

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �กําหนดมาตรการ
ส�งเสรมิให �ประชาชนมีส�วนร�วม ตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบรหิารงาน
บคุคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบรหิารงานบคุคลโดยยดึมัน่ใน
หลกัคณุธรรมในเรือ่งการบรรจุ แต�งตัง้ การโอน ย�าย การเลือ่นระดบั
และการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน โดยถอืปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบ
หนังสอืสัง่การโดยเคร�งครดั เพื่อให �การบรหิารงานบคุคลขององค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นไปอย�างโปร�งใสและสามารถตรวจสอบ
ได�

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �ประชาชนมีส�วนร�วม การตรวจสอบ กํากบั ดแูลการ

บรหิารงานบคุคลให�เป็นไปด�วยความโปร�งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให �เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากบั ดแูลการ



บรหิารงานบคุคลเกีย่วกบัการบรรจแุต�งตัง้การโอน ย�าย

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
พนักงานส�วนตาํบลและพนักงานจ �างขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิกีารดาํเนินการ
ตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบรหิารงานบคุคลเกีย่วกบัการบรรจุ
แต�งตัง้ การโอน ย�าย
-แต�งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วมกํากบั

ตรวจสอบดแูลบรหิารงานบคุคลในการบรรจแุต�งตัง้ องค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �ดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ ข�อบงัคบัที่
เกีย่วข �องอย�างเคร�งครดั

-การสรรหาการบรรจแุต�งตัง้ได �มีการประชาสมัพนัธ �ไปยงั
หน�วยงานอืน่ และ ก.อบต.จงัหวดัอืน่ รวมถงึ ประชาสมัพนัธ �ให �
ประชาชนภายในตาํบลทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายใน
หมู�บ �าน

-มีการประชาสมัพนัธ �ลงในเว็บไซต �ขององค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �

-มีการตดิประกาศประชาสมัพนัธ �ทีบ่อร �ดประชาสมัพนัธ �ของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

-ในการบรรจแุต�งตัง้ได �มีการแต�งตัง้คณะกรรมการจาก
หน�วยงานอืน่เป็นกรรมการ รวมถงึมีการแต�งตัง้ประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขัน้ตอนการดาํเนินการในการบรรจแุต�งตัง้

-การบรรจแุต�งตัง้จะต �องได �รบัการตรวจสอบคณุสมบตัแิละ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตาํบล (ก.อบต.จงัหวดั)
ก�อน

- ในการออกคาํสัง่การบรรจแุต�งตัง้องค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �จะออกคาํสัง่แต�งตัง้ได �ต �องไม�ก�อนวนัทีอ่งค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �รบัมตคิณะกรรมการพนักงานส�วนตาํบลจงัหวดั(ก.อบต.)
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การเลือ่นระดบั/เลือ่นตาํแหน�ง
- แต�งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม ตรวจสอบ



กํากบั ดแูลการบรหิารงานบคุคลในการเลือ่นระดบั/เลือ่นตาํแหน�ง
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �ดาํเนินการตามกฎหมาย
ระเบยีบหนังสอืสัง่การข �อบงัคบัทีเ่กีย่วข �องอย�างเคร�งครดั

- มีการแจ �งผู �ทีม่ีคณุสมบตัทิราบโดยการบนัทกึข �อความแจ �งผู �มี
คณุสมบตัทิีจ่ะเลือ่นระดบั/เลือ่นตาํแหน�ง

-มีการประชาสมัพนัธ �ไปยงัหน�วยงานอืน่ และก.อบต.จงัหวดัอืน่
รวมถงึประชาสมัพนัธ �ให �ประชาชนภายในตาํบลทราบโดยการ
ประกาศเสยีงตามสายภายในหมู�บ �าน และมีการประชาสมัพนัธ �ลงใน
เว็บไซต �ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

-มีขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบตัผิู �ขอรบัการประเมินเพื่อเลือ่น
ระดบั/เลือ่นตาํแหน�ง

- มีการแต�งตัง้คณะกรรมการจากหน�วยงานอืน่เข �าร�วมเป็น
กรรมการประเมินผลงานการเลือ่นระดบั/การเลือ่นตาํแหน�งเพื่อความ
โปร�งใส

-มีการออกคาํสัง่แต�งตัง้คณะกรรมการในการดาํเนินการอย�าง
ชดัเจน

-ผู �ขอรบัการประเมินสามารถซกัถามข�อสงสยัหรอืโต �แย �งผลกา
รประเมิน หรอืตรวจสอบการดาํเนินการทีต่นเองเห็นว�าไม�เป็นธรรมได�

-การเลือ่นระดบั/การเลือ่นตาํแหน�ง จะต �องได �รบัการตรวจสอบ
คณุสมบตัแิละความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส�วนตาํบล (ก.
อบต.จงัหวดั) ก�อน

-ในการออกคาํสัง่การเลือ่นระดบั/การเลือ่นตาํแหน�ง องค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จะออกคาํสัง่แต�งตัง้ได �ต �องไม�ก�อนวนัที่
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �รบัมตคิณะคณะกรรมการพนักงาน
ส�วนตาํบลจงัหวดั (ก.อบต.จงัหวดั)

การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน
-แต�งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให�มีส�วนร�วม กํากบั

ตรวจสอบดแูลบรหิารงานบคุคลในการทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �ได � ดาํเนินการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนตามกฎหมาย ระเบยีบ
หนังสอืสัง่การระเบยีบข�อบงัคบัทีเ่กีย่วข �องอย�างเคร�งครดั

- มีการจดัทาํประกาศหลกัเกณฑ �หรอืแนวทางการปฏบิตังิาน
และประกาศเผยแพร�หลกัเกณฑ �ให � บคุลากรทราบ

-มีการแต�งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานและคณะกรรมการพิจารณาการเลือ่นขัน้ เงนิเดอืน เพื่อ
พิจารณาการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนให�เป็นไปอย�างยตุธิรรม

-มีการประชมุคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลือ่นขัน้ เงนิเดอืน มีการ
นําข �อมลูมาใช �ประกอบการตดัสนิใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความ



ดคีวามชอบ เช�น ข �อมลูประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ปฏบิตังิาน ความสามารถและความอตุสาหะ การรกัษาวนัิยการปฏบิตัิ
ตนเหมาะสม และข�อมลูการลา เป็นต �น

-มีการแจ �งผลการประเมินให�พนักงานทราบ พร�อมเปิดโอกาสให�
ซกัถาม ตอบข�อสงสยั และโต �แย �งผลการประเมินทีไ่ม�เป็นธรรม

-นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ออกคาํสัง่การเลือ่นขัน้
เงนิเดอืนตามมตคิณะกรรมการพิจารณาการเลือ่นขัน้ เงนิเดอืน และมี
การตดิประกาศผลการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนให�พนักงานทราบโดยทัว่กนั
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7. ระยะเวลาการดาํเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
ตวัชีว้ดั
กําหนดเป็นระดบัขัน้ของความสาํเร็จแบ�งเกณฑ �การให�คะแนน

เป็น5 ระดบั โดยพิจารณาจากความก�าวหน�าของขัน้ตอนการ
ดาํเนินงานตามเป�าหมายของแต�ละระดบั

ผลลพัธ �
ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบรหิารงาน

บคุคลเกีย่วกบัการบรรจุ การโอน ย�ายขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �และมีแนวทางในการปฏบิตังิานอย�างชดัเจน พร�อมทัง้
เปิดเผยและสามารถอธบิายผลทีเ่กดิขึน้ดงักล�าวได �

4.2.2 ส�งเสรมิให �ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากบั ดแูลการ
บรหิารงบประมาณ การรบัจ�ายเงนิ การหาประโยชน �จากทรพัย �สนิ
ของทางราชการ
โครงการที่ 1
1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการรายงานผลการใช �จ�ายเงนิให �
ประชาชนทราบ

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
การปฏบิตังิานด�านการคลงัเป็นการทาํงานทีต่ �องอาศยัระเบยีบ



กฎหมาย หนังสอืสัง่การ ตลอดจนมตคิณะรฐัมนตรี วธิกีารทาํงานต�อง
อยู�ในกรอบ และต�องมีระบบการบรกิารทีร่วดเร็ว ถกูต �องประชาชน
หรอืผู �รบับรกิารเกดิความพึงพอใจสร �างความสะดวกให�แก�ประชาชน
มากทีส่ดุถกูต �องทัง้ระเบยีบกฎหมาย ข�อเท็จจรงิ ไม�มีข �อผิดพลาด
บรกิารด �วยความเสมอภาคกนั ไม�เลอืกปฏบิตัเิสรมิสร �างความโปร�งใส
ในการปฏบิตังิาน การบรหิารการเงนิการคลงัเกดิความโปร�งใสไม�เกดิ
การทจุรติคอร �รปัชนั มีการทาํงานมีกระบวนการทีโ่ปร�งใส สามารถ
ตรวจสอบได�รายงานการเงนิจากหน�วยงานภายในและภายนอกไม�
พบข�อบกพร�อง มีกระบวนการทางการคลงัทีเ่ปิดเผยข�อมลูอืน่ต�อ
ประชาชน

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �เกดิความโปร�งใสสามารถตรวจสอบได�
3.2 การใช �งบประมาณอย�างคุ �มค�าและเปิดโอกาสให�
ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได�

3.3 ปฏบิตังิานถกูต �องตามระเบยีบทีเ่กีย่วข �อง
3.4 ในการบรหิารจดัการต �องทาํอย�างเปิดเผยสามารถ

ตรวจสอบได� จงึต �องมีการปรบัปรงุแก �ไขการทาํงานขององค �กร ให�มี
ความโปร�งใส สามารถเปิดเผยข�อมลูข�าวสาร เปิดโอกาสให�ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถกูต �องได �
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4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ประชาชนในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
จดัทาํงบแสดงฐานะการเงนิและงบอืน่ๆ ตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการรบัเงนิ การเบกิจ�ายเงนิ การฝากเงนิ
การเก็บรกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.
ศ. 2547 และทีแ่ก �ไขเพิ่มเตมิ โดยเปิดเผยเพื่อให �ประชาชนทราบ ณ
ทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ภายในเก �าสบิวนันับแต�วนั
สิน้ปี และจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินงาน ตามทีก่รมส�งเสรมิ
การปกครองท�องถิน่กําหนด เพื่อนําเสนอผู �บรหิารท�องถิน่ และ
ประกาศสาํเนารายงานดงักล�าวโดยเปิดเผย เพื่อให �ประชาชนทราบ
ทกุสามเดอืน



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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
กองคลงัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10.ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 มีการพฒันาการบรหิารด �านการเงนิการคลงัและ

งบประมาณอย�างมีประสทิธภิาพ
10.2 มีการเบกิจ�ายถกูต �อง รวดเร็ว เกดิความประหยดั
10.3 มีการเสรมิสร �างการมีส�วนร�วมของประชาชนในพืน้ทีห่รอื

ผู �รบับรกิาร

4.2.3 ส�งเสรมิให �ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากบั ดแูลการ
จดัหาพสัดุ
โครงการที่ 1
1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซือ้
จดัจ �างจากตวัแทนชมุชน

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เห็นถงึประโยชน �จากแนวคดิ

การบรหิารราชการแบบมีส�วนร�วมตามเจตนารมณ �ของรฐัธรรมนูญ
พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ�นดนิ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎกีาว�าด �วยหลกัเกณฑ �การบรหิารกจิการบ �านเมืองทีด่ี พ.
ศ. 2546 และแผนยทุธศาสตร �การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ดาํเนินการ
ส�งเสรมิการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยการกําหนดให�มีการจดัหา
คณะกรรมการจดัซือ้ จดัจ �างจากตวัแทนชมุชน เพื่อให �ประชาชนเข �า
มามีส�วนร�วมโดยผ�านช�องทางหรอืกลไกในการร�วมเป็นคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ �างขององค �การบรหิารส�วนตาํบลทกุ
ขัน้ตอนซึง่หมายความรวมถงึประชาชนสามารถมีโอกาสในการได �รบั
ข �อมลูข�าวสารและแสดงความคดิเห็น ได �เรยีนรู �การบรหิารแบบมสี�วน
ร�วมหรอืการบรหิารราชการในระบบเปิดจากการ
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ปฏบิตัจิรงิ ส�วนองค �การบรหิารส�วนตาํบลสามารถพฒันาระดบัการเปิด
โอกาสให�ประชาชนเข �ามามีส�วนร�วมกบัภาครฐัมากขึน้ เพื่อกระตุ �น



การปรบัเปลีย่นสู�การบรหิารราชการทีเ่ปิดเผย โปร�งใส เน�นการมีส�วน
ร�วมของประชาชน และพฒันาระบบราชการเพื่อตอบสนองความ
ต�องการและเพื่อประโยชน �ของประชาชนเป็นสาํคญั

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อสนับสนุนให�ตวัแทนภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการ

ตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ �างขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
3.2 เพื่อป�องกนัการทจุรติในด�านทีเ่กีย่วข �องกบังบประมาณของ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ให �เกดิการพฒันาได�อย�างคุ �มค�า

4. เป�าหมาย
ตวัแทนชมุชนในพืน้ทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 คดัเลอืกตวัแทนชมุชนจากการประชมุประชาคม เพื่อ

เลอืกตวัแทนชมุชนเข �าร�วมเป็นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ �าง ได �แก�
กรรมการตรวจการจ �าง

6.2 จดัทาํคาํสัง่แต�งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ �าง ซึง่ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการพสัดขุององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ พ.ศ. 2535 แก�ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2553 มิได �กําหนดให�มีการ
แต�งตัง้ให �มีผู �แทนชมุชนเข �าเป็นกรรมการ แต�องค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �ให �ความสาํคญัในการมีตวัแทนชมุชนเข �าร�วม
ตรวจสอบเพื่อให �การดาํเนินงานเป็นไปอย�างซือ่ตรง โปร�งใส โดย
ตวัแทนชมุชนไม�ต �องร�วมรบัผิดหากเกดิความเสยีหาย

6.3 จดัประชมุให�ความรู �ความเข �าใจแก�คณะกรรมการ เมื่อมีการ
จดัซือ้จดัจ �างทกุครัง้ เพื่อให �เจ �าหน�าทีแ่ละตวัแทนชมุชนมีความเข �าใจ
ในบทบาทหน�าที่ และทราบกระบวนการจดัซือ้จดัจ �างและตรวจการ
จ �างอย�างละเอยีดและถกูต �อง

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
กองคลงัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ผลลพัธ �



การจดัซือ้จดัจ �างขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �มีความ
โปร�งใส โดยมีตวัแทนประชาชนร�วมตรวจสอบและไม�เกดิปัญหาการ
ทจุรติคอร �รปัชนั
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4.3 การส�งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถิน่
4.3.1 ส�งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสภาท�องถิน่ ให �มีความรู �
ความเข �าใจในการปฏบิตัหิน�าทีใ่ห �เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบที่
เกีย่วข �องได �กําหนดไว �
โครงการที่ 1
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมส�งเสรมิความรู � ด �านระเบยีบ
กฎหมายท�องถิน่ผู �บรหิารและสมาชกิสภาท�องถิน่

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ในการบรหิารจดัการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่มีกฎหมาย

ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ เงือ่นไข และหลกัเกณฑ �ต�างๆ ทีส่มาชกิสภา
ท�องถิน่และผู �บรหิารท�องถิน่ได �รบัการเลอืกตัง้มาจากประชาชนต�องรู �
และยดึเป็นแนวทางการปฏบิตัหิน�าทีก่ารดาํเนินการอย�างเคร�งครดั
ปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นประจาํไม�ได �เกดิจากเรือ่งขาดความรอบคอบ
ความชํานาญ ประสบการณ �หรอืขาดความรู � กฎหมาย ระเบยีบ
ประกาศ คาํสัง่ เงือ่นไขและหลกัเกณฑ �ต�างๆทีม่กัมีการปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเตมิเสนอเท�านัน้ หากแต�เกดิจากความรู � ความ
เข �าใจหรอืการตคีวามข�อกฎหมาย ระเบยีบ หรอืกฎเกณฑ � เงือ่นไขที่
เกีย่วข �องอย�างผิดๆ ส�งผลให�สมาชกิสภาท�องถิน่และผู �บรหิารท�องถิน่
โดยเฉพาะผู �บริหารท�องถิน่ต �องตกเป็นผู �กระทาํผิดกฎหมาย
ก�อให�เกดิความเสยีหายแก�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ และทาํให �การ
แก �ไขปัญหาของประชาชนหรอืการพฒันาท�องถิน่ขาดประสทิธภิาพ
ประสทิธผิล ส�งผลให�การพฒันาขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ต �อง
ล�าช �า เพราะไม�ตอบสนองความต�องการของประชาชนอย�างแท�จรงิ
จากปัญหาดงักล�าวข �างต �น จงึจาํเป็นทีส่มาชกิสภาท�องถิน่และ
ผู �บรหิารท�องถิน่ต �องมีความรู �ความเข �าใจระเบยีบ กฎหมาย คาํสัง่ และ
หลกัเกณฑ �ต�างๆ ทีส่าํคญัและเกีย่วข �องกบัการบรหิารงานขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ อนัมีผลให�เกดิประสทิธภิาพและเกดิผลดตี�อ
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ รวมทัง้สมาชกิสภาท�องถิน่และผู �บรหิาร
ท�องถิน่ไม�ต �องเสีย่งกบักระทาํผิดกฎหมายหรอืถกูตรวจสอบ

ดงันัน้ เพื่อให �ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �มีความเข �าใจเพิ่มพนูความรู � ระเบยีบ



กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ. 2547
มีความรู �ความเข �าใจเกีย่วกบัการยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย �สนิและ
หนี้สนิ มีความรู � ความเข �าใจมิให �ดาํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนั
ระหว�างประโยชน �ส�วนบคุคลและประโยชน �ส�วนรวมตามมาตรา 100
แห�งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนัและปราบปราม
การทจุรติ และมีความรู � ความเข �าใจแนวทางการปฏบิตัิ สาํหรบั
เจ �าหน�าทีข่องรฐัเรือ่งการรบัทรพัย �สนิหรอืประโยชน �อืน่ใดของ
เจ �าหน�าทีข่องรฐั ตามมาตรา 103 แห�งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ
ว�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ สาํนักงานปลดั องค �การ
บรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึได � จดัทาํกจิกรรมส�งเสรมิความรู � ด �าน
ระเบยีบ กฎหมายท�องถิน่ผู �บรหิารและสมาชกิสภาท�องถิน่

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มจุลนิท �เพิ่มพนูความรู � ความเข �าใจเกีย่วกบัระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ. 2547

3.2 เพื่อให �ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �มีความรู � ความเข �าใจเกีย่วกบัการยืน่บญัชแีสดงรายการ
ทรพัย �สนิและหนี้สนิ

3.3 เพื่อให �ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �มีความรู � ความเข �าใจมิให � ดาํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนั
ระหว�างประโยชน �ส�วนบคุคลและประโยชน �ส�วนรวมตามมาตรา 100
แห�งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนัและปราบปราม
การทจุรติ
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3.4 เพื่อให �ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �มีความรู � ความเข �าใจในแนวทางการปฏบิตัสิาํหรบัเจ �าหน�าที่
ของรฐั เรือ่งการทรพัย �สนิหรอืประโยชน �อืน่ใดของเจ �าหน�าทีข่องรฐั
ตามมาตรา 103 แห�งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนั
และปราบปรามการทจุรติ

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
คณะผู �บรหิารและสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
จาํนวน 20 คน

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



6. วธิดีาํเนินการ
6.1 จดัทาํแผนงาน
6.2 ประชาสมัพนัธ �โครงการ วนั เวลา และสถานทีใ่ห �แก�ผู �บรหิาร

และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลเข �ารบัการส�งเสรมิความรู �
6.3 ส�งเสรมิให �ความรู �ผ�านการประชมุในรปูแบบต�างๆ พร �อม
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

6.4 ประเมินผลและสรปุผลการดาํเนินการ

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มจุลนิท �ได � เพิ่มพนูความรู � ความเข �าใจระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด �วยข�อบงัคบัการประชมุสภาท�องถิน่ พ.ศ. 2547

10.2 ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
มีความรู � ความเข �าใจเกีย่วกบัการยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย �สนิและ
หนี้สนิ

10.3 ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
มีความรู � ความเข �าใจมิให �ดาํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหว�าง
ประโยชน �ส�วนบคุคลและประโยชน �ส�วนรวมตามมาตรา 100 แห�ง
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ

10.4 ผู �บรหิาร และสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
มีความรู � ความเข �าใจแนวทางการปฏบิตัสิาํหรบัเจ �าหน�าทีข่องรฐัเรือ่ง
การรบัทรพัย �สนิหรอืประโยชน �อืน่ใดของเจ �าหน�าทีข่องรฐั ตามมาตรา
103แห�งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ

โครงการที่ 2
1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการส�งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ
สมาชกิสภาท�องถิน่
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2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่มีบทบาทความสาํคญัยิง่ต�อการ

พฒันาทางการเมืองเศรษฐกจิ และสงัคม ด�วยเหตผุลดงักล�าวการ
พฒันาศกัยภาพทกัษะและความรู �ของสมาชกิสภาท�องถิน่ให �มีความ
พร�อมทีจ่ะรบัภารกจิและการจดับรกิารให�แก�ชมุชนจงึเป็นเรือ่งที่
สาํคญัอย�างยิง่ ประกอบกบัการให�การศกึษาอบรมเป็น สิง่สาํคญั
ประการหน่ึงทีอ่งค �การบรหิารส�วนตาํบล ได�ดาํเนินการ เพื่อให �สมาชกิ
สภาท�องถิน่มีความรู �และทกัษะด�านการปกครองส�วนท�องถิน่มีความรู �
ความเข �าใจในการปฏบิตัหิน�าที่ รวมถงึมีความรู � ความเข �าใจเกีย่วกบั
ระเบยีบข�อกฎหมายต�างๆ ทีเ่กีย่วข �องกบัท �องถิน่ด �วย เพื่อพฒันา
ตนเองและสามารถนําความรู �ไปใช �ให �เป็นประโยชน �ต�อการปฏบิตัิ
หน�าทีไ่ด �อย�างมีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิล

ดงันัน้ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �มีการจดัส�ง
สมาชกิสภาท�องถิน่ให �เข �ารบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูานอยู�เสมอ
เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และสามารถนํามา
พฒันาองค �กรและ พฒันาท�องถิน่ ให �มีความก �าวหน�า

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อสร �างการเรยีนรู � และประสบการณ �การทาํงานให�กบั

สมาชกิสภาท�องถิน่ให � มีความเข �าใจในการทาํงานตามบทบาทและ
อาํนาจหน�าที่

3.2 เพื่อให �สมาชกิสภาท�องถิน่ได � มีความรู � ความเข �าใจในทีก่าร
ปฏบิตังิานทีถ่กูต �อง เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย

3.3 เพื่อส�งเสรมิให �สมาชกิสภาท�องถิน่ได � เพิ่มศกัยภาพในการ
พฒันาท�องถิน่ได �อย�างถกูต �อง

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จาํนวน 16 คน

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �และหน�วยฝึกอบรม

6. วธิกีารดาํเนินการ
6.1 งานบรหิารงานบคุคลตรวจสอบหลกัสตูรการฝึกอบรมทัง้

ภายในองค �การบรหิารส�วนตาํบลและหน�วยงานภายนอก เพื่อเป็น
ข �อมลูในการจดัส�งสมาชกิสภาท�องถิน่เข �ารบัการอบรมหรอืร�วม
ประชมุสมัมนาแล�วแต�กรณี

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูรเรยีบร �อยแล�ว
ดาํเนินการเสนอผู �บงัคบับญัชาเพื่อส�งสมาชกิสภาท�องถิน่เข �ารบัการ



ฝึกอบรม หรอืเข �าร�วมประชมุ หรอืดาํเนินการจดัฝึกอบรมเองโดย
สาํนัก/กองงานทีร่บัผิดชอบ

6.3 แจ �งให �สมาชกิสภาท�องถิน่ผู �ผ�านการฝึกอบรมจดัทาํ
รายงานสรปุผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ�านนายก
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6.4 งานบรหิารงานบคุคลดาํเนินการประเมินผลการฝึกอบรม
ของสมาชกิสภาท�องถิน่ และรายงานเสนอนายกองค �การบรหิารส�วน
ตาํบลมจุลนิท �ทราบ

7. ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
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8. งบประมาณดาํเนินการ
10,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดั องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ผลลพัธ �
10.1 สมาชกิสภาท�องถิน่มีความรู � ความเข �าใจในการทาํงาน

ตามบทบาทและอาํนาจหน�าที่
10.2 สมาชกิสภาท�องถิน่ได �รบัการเรยีนรู � และประสบการณ �

การทาํงานใหม� ๆ
10.3 การปฏบิตังิานของสมาชกิสภาท�องถิน่เป็นไปอย�างถกูต �อง

ตามระเบยีบกฎหมาย

11. ตวัชีว้ดั
จาํนวนสมาชกิสภาท�องถิน่ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

จาํนวน 16 รายได�รบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน

4.3.2 ส�งเสรมิสมาชกิสภาท�องถิน่ให �มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของฝ� ายบรหิารตามกระบวนการ และวธิกีารทีก่ฎหมาย
ระเบยีบทีเ่กีย่วข �องได �กําหนดไว � โดยไม�ฝักใฝ�ฝ� ายใด
โครงการที่ 1
1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมส�งเสรมิสมาชกิสภาท�องถิน่ให �มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ� ายบรหิาร

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
การส�งเสรมิสมาชกิสภาท�องถิน่ให �มีบทบาทในการตรวจสอบ



การปฏบิตังิานของฝ� ายบรหิารเป็นกลไกสาํคญัทีใ่ช �สาํหรบัตดิตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏบิตังิานของฝ� ายบรหิาร ซึง่อาํนาจในการ
บรหิารปัจจบุนัองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่มีอสิระเต็มทีใ่นการ
ดาํเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง ถงึแม�จะเป็นอสิระแต�
ส�วนกลางก็จะคอยควบคมุดแูลการดาํเนินงานต�างๆ ขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ให �เป็นไปโดยความเรยีบร �อยและถกูต �อง เพื่อ
กําหนดแนวทางการพฒันาร�วมกนั นอกจากจะทาํให �องค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลมีบรรยากาศการทาํงานแบบมีส�วนร�วมและมีประสทิธภิาพ
ยงัสร �างความน�าเชือ่ถอืให �กบัองค �กร สามารถนําไปสู� ความโปร�งใสใน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลและลดการทจุรติ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จงึได �ดาํเนินกจิกรรมส�งเสรมิ
สมาชกิสภาท�องถิน่ให �มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของ
ฝ� ายบรหิารขึน้ เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชกิสภาท�องถิน่ในการเป็น
หน�วยตรวจสอบ โดยให�สมาชกิสภาร�วมเป็นคณะกรรมการในการ
ดาํเนินงานขององค �การบรหิารส�วนตาํบลเพื่อให � การปฏบิตังิาน
โปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� อกีทัง้ยงัเป็นการช�วยลดปัญหาการ
ทจุรติได �

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาํหรบัตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผล
การปฏบิตังิานของฝ� ายบรหิาร

3.2 เพื่อให �เกดิความโปร�งใสและลดการทจุรติ สามารถ
ตรวจสอบได�

3.3 สมาชกิสภาท�องถิน่เข �าใจบทบาท หน�าทีข่องตนเองมากขึน้

4. เป�าหมาย
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จาํนวน 16 คน
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5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิกีารดาํเนินงาน
6.1 จดัทาํคู�มือระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข �องเพื่อให �สมาชกิสภา
ท�องถิน่ใช �สาํหรบัการประชมุ

6.2 แต�งตัง้สมาชกิสภาท�องถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การดาํเนินการต�างๆ เช�น การจดัซือ้จดัจ �างโครงการต�างๆ การแปร
ญตัตริ�างข �อบญัญตัปิระจาํปีการตรวจรายงานการประชมุ การตดิตาม
และประเมินผลแผนพฒันาฯลฯ

6.3 สมาชกิสภาท�องถิน่ตัง้กระทู �ถามการบรหิารงานในการ



ประชมุสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ผลลพัธ �
สมาชกิสภาท�องถิน่เข �าใจบทบาทหน�าที่ และร�วมตรวจสอบการ

ปฏบิตังิานของฝ� ายบรหิารการปฏบิตังิานต�างๆ มีความโปร�งใส
ตรวจสอบได�
โครงการที่ 2
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏบิตังิาน
ของสมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
การส�งเสรมิและการพฒันาความเข �มแข็งขององค �กรปกครอง

ส�วนท�องถิน่ เกีย่วข �องกบัหลายองค �ประกอบ และหลายฝ� าย
โดยเฉพาะอย�างยิง่บคุลากรท�องถิน่ อนัไดแก�ฝ� ายบรหิารและฝ� าย
สภาขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ทีม่าจากการเลอืกตัง้ ฝ� าย
ข�าราชการองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ บคุลากรเหล�านี้มีบทบาทและ
ต�องทาํหน�าทีข่องตนอย�างเข �มแข็งเพื่อเสรมิสร �างแนวคดิ
ประชาธปิไตยและการมีส�วนร�วมโดยให�มีกระบวนการสอดคล�องกบั
การปกครองระบอบประชาธปิไตย ให�มีการกระจายอาํนาจการ
ตดัสนิใจ และแก�ไขปัญหาภายในตาํบลและตอบสนความต�องการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถ�วงดลุอาํนาจ ระหว�างฝ� ายสภากบัฝ� าย
บรหิาร และทีส่าํคญัส�งเสรมิการมีส�วนร�วมในการเสนอแก�ไขปัญหา
รวมถงึการตรวจสอบการปฏบิตังิาน ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เล็งเห็นถงึความสาํคญัของ
บทบาทของสภาท�องถิน่ เกีย่วกบัการมีส�วนร�วมในการปฏบิตังิาน จงึ
ได �ดาํเนินกจิกรรมการมีส�วนร�วมในการปฏบิตังิานของสมาชกิสภา
ท�องถิน่ในเรือ่งต�างๆ เพื่อเป็นการส�งเสรมิให �เพื่อสมาชกิสภาท�องถิน่มี
ความเข �มแข็งในการใช �อาํนาจหรอืปฏบิตัหิน�าทีใ่ห �เกดิความสมดลุใน
การบรหิารงาน
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3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อเป็นการส�งเสรมิให �สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบล

มีบทบาทในการปฏบิตังิาน และการมีส�วนร�วมในการทาํงาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ� ายบรหิาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดอืดร �อนของประชาชน

4 เป�าหมาย
สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �จาํนวน 16คน

5. พืน้ทีด่าํเนินงาน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินงาน
6.1 แต�งตัง้สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลเป็น

คณะกรรมการร�วมในการปฏบิตังิานในเรือ่งต�างๆ เช�น
- แต�งตัง้เป็นคณะกรรมการศนูย �ยตุธิรรมชมุชนร�วมกบั
สาํนักงานยตุธิรรมจงัหวดั
- แต�งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคมุการระบาดโรคไข�เลอืดออก
- แต�งตัง้เป็นคณะกรรมการศนูย �พฒันาเด็กเล็กก�อนวยัเรยีน
6.2 สมาชกิสภาองค �การบรหิารส�วนตาํบลทีไ่ด �รบัการแต�งตัง้เข �า

ร�วมปฏบิตัหิน�าทีนํ่าข �อมลูแจ �งในทีป่ระชมุสภาองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล เพื่อทาํการปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานในส�วนทีป่ระชาชน
ได�รบัความเดอืดร �อนและต�องการของประชาชน

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
ไม�ใช �งบประมาณ

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

10. ผลลพัธ �
การพฒันาองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �เป็นไปอย�าง

ต�อเน่ืองตอบสนองความต�องการของประชาชน เกดิทศันคตทิีด่ี

4.4 เสรมิพลงัการมีส�วนร�วมของชมุชน (Community) และบรูณา
การทกุภาคส�วน เพื่อต�อต �านการทจุรติ
4.4.1 ส�งเสรมิให �มีการดาํเนินการเฝ�าระวงัการทจุรติ
โครงการที่ 1



1. โครงการ/กจิกรรม: กจิกรรมการตดิป�ายประชาสมัพนัธ �กรณีพบ
เห็นการทจุรติ
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2. หลกัการและเหตผุล/ทีม่าของโครงการ
ปัญหาการทจุรติทีเ่กดิขึน้ในหน�วยงานภาครฐัได �ส�งผลเสยีหาย

กบัประเทศชาตอิย�างมาก จาํเป็นทีท่กุภาคส�วนในสงัคม จะต�อง
ตระหนักและร�วมกนัแก �ไขจดัการปัญหา โดยการเข �าไปมีส�วนร�วมเป็น
เครอืข�ายในการขบัเคลือ่นต�างๆ ให�เกดิการเฝ�าระวงั ป�องปรามการ
ทจุรติ ในรปูแบบการกระตุ �นให �ทกุภาคส�วนในพืน้ทีไ่ด � ตระหนักถงึ
ปัญหาการทจุรติคอร �รปัชนัและมีส�วนร�วมในการป�องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ

3. วตัถปุระสงค �
3.1 เพื่อให �ประชาชนมีส�วนร�วมในการป�องกนัการทจุรติ
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ �ในการแก�ไขปัญหาการทจุรติ

4. เป�าหมาย/ผลผลติ
ประชาชนในพืน้ทีต่าํบลมจุลนิท �

5. พืน้ทีด่าํเนินการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

6. วธิดีาํเนินการ
6.1 ขออนุมตัจิดัทาํป�ายประชาสมัพนัธ �
6.2 ปิดประกาศประชาสมัพนัธ � ณ หน�าทีท่าํการองค �การ
บรหิารส�วนตาํบล

6.3 จดัเจ �าหน�าทีร่บัผิดชอบรบัแจ �งเหตทุางโทรศพัท �
6.4 บนัทกึเรือ่งร �องเรยีน ร �องทกุข �
6.5 เสนอผู �บรหิารพิจารณาสัง่การ
6.6 ดาํเนินการปรบัปรงุแก �ไขเรือ่งทีไ่ด �รบัการร �องเรยีน

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

8. งบประมาณดาํเนินการ
1,000 บาท

9. ผู �รบัผิดชอบโครงการ
สาํนักงานปลดัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �



10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ �
10.1 จาํนวนเรือ่งร �องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ
10.2 นําเรือ่งทีไ่ด �รบัการร �องเรยีนไปดาํเนินการปรบัปรงุแก �ไข


