
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2563 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 



คำนำ 
 

การจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะฉบับนี้เป็นแผนที่ได้
รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและได้
พิจารณากำหนดให้มีเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ที ่นำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจะมีเนื ้อหาและสาระสำคัญที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์การ
จัดทำแผนเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับวัฒนธรรมท้องถิ ่น และเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง โดยมีรูปแบบและลักษณะของแผนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย 
ประโยชน์ของการจัดทำแผน  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 4 ปี แยกตาม 4 มิติ และส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะฉบับนี้สำเร็จได้
ด้วยดีจากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
คณะผู้จัดทำจึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจะบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะต่อไป 

 
 
 
 
        สำนักงานปลัดอบต. 

       27 กันยายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้ นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื ่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริต         
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ
ทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้นๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที ่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกตทิี่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 



จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ ่งมุ ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่            
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”      
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี(Good Governance) 
4) เพื ่อส่งเสริมบทบาทการมีส ่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)     

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 



ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี             
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึก
รักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
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งบประมาณ 
(บาท) 

 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจํา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

1.1.1  
(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

20,000.- สป. 

1.1.1 สร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 

(2) โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม - สป. 
(3) โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการ 
ป้องกันการทุจริต 

30,000.- 
 

สป. 

4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมแกผู่้บรหิาร
สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมโูนะ 

50,000.- กศ. 

(๕) มาตรการในการจดัการกับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

- สป. 

(6) กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานท่ีดี มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตยส์ุจรติภายในหน่วยงาน 

- สป. 

(7) กิจกรรมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที ่

- สป. 

(8) มาตรการไม่ใช้ตำแหน่งหน้าทีห่รืออำนาจหน้าท่ี
ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด 

- สป. 

 1.1.๒ สร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.2  
(1) มาตรการ“ส่งเสรมิการปฏิบัตงิานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ” 

- สป. 

(2) มาตรการ “การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลัก
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ” 

- สป. 

๓) มาตรการ “ปรับปรุงมาตรฐานประมวลจริยธรรม
และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

- สป. 

 1.1.๓ สร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักที่จะไม่กระทำ
การอันเป็นการขัดกนัแห่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1.3  
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สป. 

(2) มาตรการ “จัดทำคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน” 

- สป. 

 

ส่วนที่ ๒ 
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  (3) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ Conflict of  Interest” 

- สป. 

(4) มาตรการ  “การปรับปรุงขั้นตอน แนวทาง 
การปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

- สป. 

(5) กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ปปช.     
ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
องค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานให้บุคคลากรได้ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ 

- สป. 

(6) มาตรการ “เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรงุนโยบายและ
กระบวนการจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- สป. 

(7) มาตรการ   “วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อน และ
รายงานผล ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ไข
เสนอแก่ผู้บริหาร 

- สป. 

1.2 การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิน่ 
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.2.1 
(1) โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาสำหรับข้าราชการท้องถิ่น 

 
30,000.- 

 
สป. 

1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

1.2.2 
(1) มาตรการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม” 

- สป. 

(2) มาตรการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสำนึก
สาธารณะ 

- สป. 

1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2.3 
(1) โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐,๐๐๐.- สป. 

(2) โครงการสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐.- สป. 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1.3.1  
(1) กิจกรรมการสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม“โตไปไมโ่กง”) 

- กศ. 

(2) กิจกรรมนิทานคณุธรรมส่งเสรมิความคิด 
 ชีวิตไม่โกง 

- กศ. 

1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1.3.2 
(1) โครงการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนตำบลมูโนะ  (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

50,000.- สป. 
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 1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1.3.3 
(1) โครงการพัฒนาคณุลักษณะดา้นจิตสาธารณะแก่
เด็กและเยาวชน 

 
30,000.- 

 
สป. 

มิติท่ี 1 รวม จำนวน 
6  กิจกรรม 

12 มาตรการ 
9  โครงการ 

270,000.-  

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1 
(1) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

- สป. 

(3) มาตรการของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย 
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

- สป. 

2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
2.2.1สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมทั้งในเร่ืองการบรรจุ
แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 

2.2.1 
(1) มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

- สป. 

(2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- สป. 

(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- สป. 

(4) กิจกรรมการรวมกุล่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

- สป. 

(5) มาตรการการปฏิบัตตินของข้าราชการ 
เพื่อป้องกันการทุจริต 

- สป. 

(6) มาตรการ “วิธีปฏิบัติในการรบัเงิน เรี่ยไร ขอรับ
บริจาค หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจา้หน้าท่ีอบต. 

- สป. 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสใน 
การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2.2  
(1) กิจกรรม“ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

 
- 

 
กค. 

 



 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

  (2) กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการ 
จัดซื้อ - จัดจ้าง” 

- กค. 

(3) กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 

- กค. 

(4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

- กค. 

(๕) กิจกรรมการ  วิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจดัจ้างและ
นำผลการวิเคราะหม์าปรับปรุงการจัดซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป 

- กค. 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.2.3  
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

- สป. 

(2) กิจกรรมจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

- สป. 

(3) โครงการจา้งสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการ 

13,000.- 
 

สป. 

(4) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - ทส. 
(5) มาตรการ“ยกระดับคณุภาพการบริการ
ประชาชน” 

- ทส. 

(6) กิจกรรมการ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

- ทส. 

(7) กิจกรรมประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให ้
บริการประชาชนทางช่องทางต่าง ๆ 

- สป. 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขัน้ตอนเปิดเผย ณ 
ที่ทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.3.1  
(1) โครงการปรับปรุงกระบวน 
การทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
- 

 
สป. 

(2) มาตรการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเปิดเผย  
ณ ที่ทำการสำนักงานและเผยแพรใ่นระบบ
สารสนเทศ 

- ทส. 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 
(1) มาตรการ “การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ” 

 
- 

 
สป. 
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 แทนหรือการดำเนินการอื ่นใด
ของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(2) มาตรการ “มอบอำนาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- สป. 

(3) มาตรการ “มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522” 

- กช 

(4) มาตรการ “การออกคำสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ปลดัองค์การบริหารส่วน
ตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ” 

- สป. 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.4.1  
(1) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างของอบต.มูโนะผู้มคีณุธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

 
๒,๕๐๐.- 

 
สป. 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

2.4.2  
(1) โครงการยกย่องและเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ม ี
จิตสาธารณะ 

 
๒,๕๐๐.- 

 
สป. 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
ที่ดำรงตนตามหลักหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2.4.3  
(1) โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- 

 
สป. 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบคุลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.5.1  
(1) กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ” 

 
- 

 
สป. 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด 
อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติ  ราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.2  
(1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ” 

 
- 

 
สป. 

 (2) มาตรการ“ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี เพื่อการตรวจสอบ  

 
- 

 
สป. 



ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล” 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  (๓) กิจกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารป้องกันการ
ทุจริตของท้องถิ่น 

- สป. 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายกรณีมีเร่ืองร้อง 
เรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ 

2.5.3 
(1) มาตรการ“ดำเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะว่า
ทุจริตและปฏิบตัิราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

 
- 

 
สป. 

(2) มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- สป. 

(3) มาตรการ “จัดทำคูม่ือการดำเนินการทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น” 

- สป. 

มิติท่ี 2 รวม จำนวน 16   กิจกรรม 16    มาตรการ 
5  โครงการ 

18,000.-  
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3. การส่ง 
เสริมบทบาท
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้ทุกขั้นตอน 
3.3.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

3.1.1  
(1) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
อบต.มูโนะ ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมการออกระเบียบจดัตัง้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของของอบต.มูโนะ” 

- สป. 

(3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตติาม
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

- สป. 

(4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการดำเนิน 
งานตามภารกิจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

- สป. 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คำนวณราคากลาง รายงานผล
การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.2  
(1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่สาํคัญและ
หลากหลาย” 

 
- 

 
สป. 
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  (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของอบต.และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

- กค. 

(3) มาตรการ “การประกาศวิธีการคำนวณราคา
กลางงานก่อสร้างขององค์การบรหิารส่วนตำบล 
มูโนะ(กองช่าง)” 

- กช. 

(๔) กิจกรรมประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพสัดุ
หรือการจดัซื้อจัดจ้างประจำปีและผลการจัดซื้อจดั
จ้าง 

- กค. 

3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบติั
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 

3.1.3  
(1) มาตรการ“จัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของอบต.มูโนะ” 

- สป. 

(2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 209,000.- สป. 
(3) โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ 20,000.- สป. 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการ
ดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.2.1  
(1) โครงการจดัประชาคมแผนชุมชน 

 
- 

 
สป. 

(2) โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชน
หมู่บ้าน 

- สป. 

(3) มาตรการ “จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต อบต.” 

- สป. 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.2  
(1) มาตรการ“กําหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน” 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 

- สป. 

(3) กิจกรรมการประกาศเผยแพร/่กระบวนการเรื่อง
ขั้นตอนร้องเรียน 

- สป. 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผล
การดำเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.2.3  
(1) มาตรการ“แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 

 
- 

 
สธ. 

(2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- สป. 

(3) มาตรการ “กำหนดช่องทางการร้องเรยีนร้อง
ทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อจดัจ้าง” 

- สป. 
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  (4) มาตรการ “ออกคำสั่งผูร้ับผดิชอบ 
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อ 
จัดจ้าง” 

- สป. 

(5) กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียนจดัซื้อจัดจ้าง ให้ผูร้้องทราบ 

- สป. 

(6) มาตรการ “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชันให้มีระบบการแจง้เบาะแสการทุจริต
และระบบการคุม้ครองผู้ใหเ้บาะแสการทุจริตของ
หน่วยงาน” 

- สป. 

 3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 

3.3.1 
(1) มาตรการ“แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาอบต.มูโนะ” 

- สป. 

(2) มาตรการ“การประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบลประจำปี” 

- สป. 

(3) มาตรการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัทำ
แผนชุมชน” 

- สป. 

(4) กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะ 
กรรมการในการดำเนินงานต่างๆ 

- สป. 

3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

3.3.2  
(1) มาตรการ“แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

 
- 

 
กค. 

(2) กิจกรรมการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะ 
กรรมการฯ ในการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

- กค. 

3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3.3  
(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของอบต.มูโนะ 

 
- 

 
สป. 

 (2) มาตรการ “แต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.” 

- สป. 

(3) มาตรการ“ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
มูโนะ” 

- สป. 

(4) กิจกรรรมการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการจัดทำโครงการต่างๆ และรายงาน 
ผลนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

- สป. 

มิติท่ี 3 รวม จำนวน12 กิจกรรม16 มาตรการ5  โครงการ 274,000.-  
 
 



 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

4.การเสริม 
สร้างและปรับ 
ปรุงกลไกใน 
การตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินกำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงาน
การจัดทำระบบควบคุมภายในให้
ผู้กำกับดูแล 

4.1.1  
(1) โครงการจดัทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี งบประมาณ 

- สป. 

(2) โครงการจดัทำรายงานการควบคุมภายใน - สป. 

4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน โดย
ดำเนินการให้มีการจัดทำ
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ 
ผู้กำกับดูแล 

4.1.2  
(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

- สป. 

(2) มาตรการ“ติดตามประเมินผลระบบควบคมุ 
ภายใน” 

- สป. 

4.2 การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

4.2.1 
(1) มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำกับดูแลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย” 

 
- 

 
สป. 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล   
การบริหารงบประมาณการรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของราชการ 

4.2.2  
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้  จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

 
- 

 
กค. 

(2) กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับการจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

- กค. 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล   
การจัดหาพัสดุ 

4.2.3  
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

 
- 

 
กค. 

(2) โครงการการอบรมใหค้วามรู้แก่กรรมการตรวจ
การจ้าง 

- กค. 

(3) มาตรการ “จัดทำประกาศรายงานผลการดำเนิน
โครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบและตาม
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้” 

- กค. 



 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชกิสภา 

4.3.1  
(1) โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประจำป ี

 
30,000.- 

 
สป. 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2563 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดไว ้

(๒) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000.- สป. 

(๓) กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

100,000.- สป. 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

4.3.2  
(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 

- สป. 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน(Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนิน 
การเฝ้าระวังการทุจริต 

4.4.1  
(1) มาตรการ“เฝ้าระวังการคอร์รปัช่ันโดยภาค
ประชาชน” 

 
- 

 
สป. 

(2) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- สป. 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 
(1) มาตรการ“การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายดา้น
การป้องกันการทุจริต” 

- สป. 

(2) กิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลมโูนะร่วมใจต้าน
ทุจริต 

- สป. 

(3) โครงการชาวมโูนะร่วมใจเดินรณรงค์วันต่อตา้น
คอร์รัปชันสากล 

- สป. 

มิติท่ี 4 รวม จำนวน 6 มาตรการ 8 กิจกรรม 5 โครงการ 30,000.-  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  
และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน 
ท้องถิ่น 
ลำดับที ่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ: โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงาน
จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ตา่งเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับ
ใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคสว่นการเมอืง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อม
ทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลกัธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ  
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนัน้การพิจารณา
คัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับ
หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถ
ปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมู โนะ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงจัดทำ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 3.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 



 3.5 เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย 
 3.6 เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะปฎิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จดัทำโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บรหิารท้องถิ่น 
 ๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๖.๔ จดัทำกำหนดการและหัวข้ออบรม 
 ๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 
 ๒๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ (Anti-Corruption) 
 ๑๐.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 ๑๐.๔ ผู ้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู ้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ลำดับที ่ 2 
1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์   
มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอยา่ง
ซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อ
ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเ พิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์



 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกใน
การทำความดี รู้จักให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ       
ธรรมาภิบาล  
 3.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสรมิสร้างคณุธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ บรรยายให้ความรู้
แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
 6.2 จดักิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รูร้ัก สามคัคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณคา่ของการ
เสรมิสร้างสังคมแห่งความดีมีคณุธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยดิต่างๆ 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคณุธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัตงิาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสรา้งสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ สรา้งประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งด้าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับ
บทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากร
ในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณท์ี่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี ้นำทางในการ
ปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่   ต่องานต่อ
หน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนำพาองค์กรหรือ



หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง
ธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชน
ทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกำหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา 
 3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับ
บริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 3.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนา มีบทบาทในการปลูกจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน พนักงานจ้าง ท้ังหมด จำนวน  58 คน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือสถานที่ดำเนินการ 
 7.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ 
 7.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดอบรมฯ 
 7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความ
เหมาะสม 
 7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 7.6 วัดผลและประเมินผลโครงการ 
8. งบประมาณ 
 30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการทำงาน 
ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
ลำดับที่ 4  
1.ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชกิสภาและพนกังาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบใน
การบังคับใช้ย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ
การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 



ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมี คุณธรรมและ
จริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตและน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาจิตใจให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราช และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหนง่
ทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา 279 และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติตาม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรที่จะไมก่ระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.5 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน พนักงานจ้าง ท้ังหมด จำนวน  58 คน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 50,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้แบบ
ประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับการประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เกิดจิตสำนึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตาม
หลักประมวลจริยธรรม 
ลำดับที่ 5 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“ในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ความพร้อมรับผิด เป็นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ 
และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับประโยชน์



อย่างแท้จริง รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏบิัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้
กำหนดทิศทางของหน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อม
รับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรร
มาภิบาลความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานเป็นตัวช้ีวัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้
ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่มากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการของหน่วยงานในการจัดการ
กับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่ปฏิบัติงานและขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำมาตรการ “ในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผดิชอบต่อการปฏบิัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ”ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริต
ในหน่วยงาน พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการลงโทษทางสังคม ( Social 
Sanction) ภายในหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที ่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบั ติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
 3.2 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดำเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหาย
ต่อสังคมโดยรวม 
 3.3 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ที่
ผิดพลาด 
 3.4 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
 3.4 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำ (ร่าง) มาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทำมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 5. แจกจ่ายให้แก่บุคลากร 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 



 
ลำดับที่ 6  
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต 
ภายในหน่วยงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีนโยบายคุณภาพที่กําหนดใหมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดการความรู (Knowledge 
Management-KM) อยางเปนระบบมุงหวังที่จะใหเกิดการสรางเครือขายการป้องกันการทุจริต สร้างจิตสำนึกในการทำงานของ
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
ให้บุคลากรยกย่องบุคคลผู้กระทำความดี มีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้แก่สังคม 
 การถ่ายทอดความรู้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ซึ่งหมายความถึงการแบ่งปันความรู้ภายในองค์การที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ มีลักษณะ เช่น เติมข้อมูลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ การสอน ติวเข้ม ให้แก่เพื่อร่วมงานการ
พูดคุยอย่างเปิดเผยกับเพื่อนร่วมงาน ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตอย่างเปิดเผย เป็นต้น การทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้
ภายในหน่วยงานจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับว่า การทำงานด้วยกันอย่างเปิดใจปราศจากการขยักหรือปกป้องความรู้ที่ตนมีโดยไม่ให้
ผู้อื่นรู้ จะส่งผลกระทบกับองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี        
มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรผูรับผิดชอบของหนวยงานด้านตางๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน และนําสิ่งที่ไดเรียนรู
ไปประยุกตใชกับหนวยงาน 
 3.2 เพื่อใหเกิดการจุดประกายใหกับหนวยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจากการถ่ายทอด
พฤติกรรมการทำงานท่ีดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

6.2 แบงกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6.3 ซักถาม/ช้ีแจง 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ 
ลำดับที่ 7 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการสรา้งความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี 
2. หลักการและเหตุผล 



องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ตระหนักว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีบทบาทโดยตรงในให้การบริการสาธารณะ และจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจและบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง นอกจากน้ีควรมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
คำสั่ง คำแนะนำจากผู้บริหารรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อีกประการที่สำคัญคือ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนการแนะนำ ในบริการตามภารกิจในด้าน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและสร้างบรรยากาศใน
การทำงานได้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมกันพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ใน
ขณะเดียวกันการปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผน การตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบด้วย จึงได้จัด
กิจกรรมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
 3.2 เพื่อการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.4 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางในปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ 
3.5 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและสร้างบรรยากาศในการทำงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

6.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6.3 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีทุกคน (๑๐๐%) สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ลำดับที่ 8 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการ “ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในฐานะเป็นผู ้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื ้นที ่ร ับผิดชอบ            
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กร
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่ งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์    



ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานทั้งในเชิง
ขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่ วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายจึงดำเนินการจัดทำมาตรการ “ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและ
บุคคลใกล้ชิด”เพื ่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.4 เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จดัประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนำมากำหนดเป็นมาตรการ 

6.2 ดำเนินการจัดทำมาตรการ“ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหนา้ที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด” 
6.3 สรุปผลการจัดทำมาตรการ “ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด”

เพื่อเสนอผู้บังคับบญัชา 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ลำดับที ่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 



 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะโดยกำหนดกลไก
และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการ
กระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมา    
ภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิ ชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี 
นร 1013.7/ ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้
จัดทำมาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.4 เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.5 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขตสร้างระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 

3.6 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

 



7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติตนตามประมวลจรยิธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ลำดับที ่ 2 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งมีลักษณะเป็นข้อบัญญัติให้บุคคลประพฤติ
ปฏิบัติตามอันถือกันว่าเป็นการกระทำที่ดี ดังนั้น การดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ จึงได้จัดให้มีการวาง
แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและมีการสั่งสอนอบรมเรื่องจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะผลที่
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะคาดหวัง คือ การทีบุ่คลากรน้อมนำเอาจริยธรรมไปเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคน
ดี เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวม จรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพตนเอง หรือกระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพหรือสมาคม
ร่วมกันพิจารณากําหนดขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยึดถือหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสา ขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ 
ของวิชาชีพของตน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเพื ่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่เพื ่อให้              
สวนราชการตางๆ ไดมีความรู ความเขาใจในความหมายที่มา ความสําคัญและกระบวนการมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของขาราชการพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที ่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 3.2เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

3.4 เพื่อใหมีแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 



6.2 เสนอร่างมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพให้ผู้บริหาร
พิจารณา 

๖.3 คณะกรรมการจดัทำมาตรการการปฏบิัติหน้าที่โดยยดึหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
๖.4 ประกาศใช้มาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพผ่านทาง

ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
6.5 ติดตามการปฏิบัตติามมาตรการการปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึหลักมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดย

ใช้แบบสอบถาม 
๖.6 รายงานผลการดำเนินงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
ลำดับที่ 3 
1.ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงมาตรฐานประมวลจริยธรรมและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง” 
2.หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546 เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นำมา
ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุข
ความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นความจำเป็นพื้นฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดผลดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้  
สวนราชการตาง ๆ ได้ปรับปรุงมาตรฐานประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะให้เป็นปัจจุบัน และใหประกาศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงรณรงคและวัดผลระดับของการยอมรับและ
ปฏิบัติตามคานิยม และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจังตอไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงรณรงคและวัดผลระดับของการยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม และ
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางจริงจัง 
 3.2 เพื่อเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มเีกณฑ์
และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 3.3 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะให้เป็นปัจจุบัน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 



5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

6.2 โดยรับฟงความเห็นของขาราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ประกอบการปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

๖.3 คณะกรรมการจดัทำมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
๖.4 นําเสนอเสนอมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตอผูสั่งตั้งคณะทํางาน 
6.5 ผสูั่งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาเห็นชอบแลว จึงนําเสนอลงนามประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั ่นและการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในองค์กร 
1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ลำดับที่ 1 
1.ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ    
การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเปน็การปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้อง
คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ 
อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้
หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมี
การประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 



 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็น
เครื่องมือกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที ่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ขององค์การบริหาร           
ส่วนตำบลมูโนะ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อ 
ลำดับที่ 2 
1.ชื่อมาตรการ: มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบรหิารราชการแผน่ดินที่มี ธรร
มาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล



จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรช์าติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็น
องค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.2 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
6.4 จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.5 แจกจ่ายให้บคุลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ลำดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 100,103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือ
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์
ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปช่ัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกล
จากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขั ดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ 



ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนาดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพื่อสร้างจิตสํานึกและ
เสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็น
สําคัญหากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าท่ีที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองกลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อม
ส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื ่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
6.2 ออกแบบกิจกรรม 
6.3 จัดเตรียมเอกสาร 
6.4 ดําเนินการจัดประชุม 
6.5 สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 

ลำดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ           
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความ
เป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคม
ต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม 
รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ  เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ยนกับ
การละเว้น  การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและพวกพ้อง ฯลฯ  เป็นต้น 
 หน่วยงานจึงควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
การจัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การใ ห้ความรู้ตามคู่มือประมวล
จริยธรรมดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและข้อเสนอแนะตลอดจนการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และเพื่อสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน 



3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่มีเนื้อหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพื่อสร้างจติสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนตำบล      
มูโนะเพื่อกำหนดมาตรการปรับปรงุขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบยีบที่มีเนื้อหาป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 
 6.2 ดำเนินการจัดทำมาตรการปรบัปรุงข้ันตอนการปฏิบตัิงานตามภารกิจเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.รายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบตัิงานหรือระเบียบที่มีเนื้อหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบทีม่ีเนื้อหาป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ลำดับที่ ๕ 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ม.100 และ 103 เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างองค์ 
ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคคลากรได้ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำ Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวม
ตามมาตรา 100 และบทบัญญัติเรื่องห้ามเจ้าหนา้ที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก 
 มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 103 คือกฎหมายที่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใด เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคคลากรได้ทดสอบเพื่อวัดความ
เข้าใจ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเพิ่มชอ่งทางการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับเจ้าหนา้ที่ของรัฐเกี่ยวกับบทบัญญตัิเรื่องการห้ามเจ้าหนา้ที่ของ
รัฐดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 และบทบัญญัติเรื่องห้าม
เจ้าหนา้ที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 3.๔ เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 



5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดาวโหลดคูม่ือการใช้งานเบื้องต้น Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 

6.2 ช้ีแจงการโหลด Application และทำการ Download และติดตั้ง (install) บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรือแท็ปเลต็ (Tablet) ของผู้ใช้งานพร้อมวิธีการใช้งาน Application โดยละเอยีด 

6.3 ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ “กฎหมายป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 
6.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ป.ป.ช.  ม.100 และ 103 ทำแบบทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงาน ป .ป.ช. กำหนดไว้ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๘๐ 
ลำดับที่ ๖ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ 
                      กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflic of interest : 
COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการป้องกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการหลายประการดังปรากฏในประมวลจรยิธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมหมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรมส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓        
ได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรมส่วนที่๑มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ  ๕ และประมวล
จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรมส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๓ ได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนว
ทางการประยุกต์ใช้เพื ่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนหลักในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนผู้บริหารต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและการสร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการโดยให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องมาตรฐานในการ
ส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรมกระบวนการระบุความเสีย่งและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกลไก
ความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอกวิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง    
ที่จะต้องทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้มีมาตรการ “เปิด
โอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื ่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 ๓.๔ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการ “เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” 

6.2 ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   6.3 จัดทำมาตรการ “เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” 

6.4 ประกาศเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ลำดับที่ 7  
๑. ชื่อมาตรการ :  มาตรการ “วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผล  
    ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ไขเสนอแก่ผู้บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 
 การวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละการ
แก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะอีกด้วยเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึงสภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือ
ผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวมซึ่งการกระทำน้ันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของ
ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รบัสัมปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดยมชิอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสนิใจที่เที่ยง
ธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 



 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบรหิาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยา่ง
ใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมาก
เท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงท้ังนี้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์   
ทับซ้อน 
 3.๔ เพือ่แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.๕ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่ งที่ถูกต้องเป็นธรรม
ถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ๓.๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
   6.3 นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
   6.4 นำข้อเสนอแนะจาการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุง โดยอาจทำเป็นบันทึกเสนอต่อผู้บริหาร หรือทำเป็นหัวข้อ
วิเคราะห์ในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   นำผลที่ได้มากำหนดมาตรการวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำตัวช้ีวัดตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
 
 
 



1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เกี่ยวข้อง ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีหลายส่วนที่มีลั กษณะเป็นกฎหมายเทคนิคที่มุ่งป้อง
ปรามไม่ให้ข้าราชการกระทำการทุจริต โดยกำหนดเป็นขั้นตอน/วิธีการที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่
กฎหมายกำหนด ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหากข้าราชการไม่ทราบถึงการมีอยู่หรือไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาของกฎหมาย
ดังกล่าว 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ 
และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่ งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 3.๔ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน คู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ  เพื่อไม่ทำการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม 
 3.5 เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 
 3.6 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system) 
 3.7 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาให้กับข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และ
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
   การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การสัมมนากลุ่มย่อยประกอบกรณีศึกษาและปฏิบัติตามหลักศาสนา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

๓๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และ
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการมีจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
ลำดับที่ ๑ 
๑. ชื่อมาตรการ: มาตรการ“เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้มีการจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยให้ดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีโดยกำ หนดแนวทางเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน เช่น ช่องทางการเข้าถึงหรือติดต่อกับประชาชนผู้เสียภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสียภาษี การสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือกับประชาชนผู้เสียภาษี ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าก่อนปีท่ีจะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ประโยชน์ท่ีประชาชนและผู้เสียภาษีจะได้รับจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่นำไปใช้ในการจัดทำโครงการหรือบริการ
สาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผู้บริหารท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
สามารถจัดเก็บรายได้นำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ สร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้า
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สนับสนุนการให้บริการและอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีท่ีมาติดต่อเพื่อชำระภาษี ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจในการให้บริการ ส่งเสริม
ความร่วมมือในการชำระภาษีและสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้ เสียภาษีโดยการชี้แจงหรือจัดประชุมร่วมกัน หรือจัดกิจกรรม
รณรงค์การชำระภาษี เป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้มี มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการรักษาประโยชน์
สาธารณะขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

3.2 เพื่อสร้างจติสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 
 3.๔ เพื่อแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินภาษี และการจัดเก็บภาษี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และ
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 6.2 ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสมัพันธ์ช้ีแจง หรือประชุมร่วมกัน 

6.3 จดัทำคำสั่งและแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ดำเนินการ 
6.4 ประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและ
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ลำดับที่ ๒ 
๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ  “ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากกระแสทุนนิยมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ประเทศ
ไทยต้องเร่งพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ภายใต้สภาวการณ์ ดังกล่าวด้านหนึ่ง        
ส่งผลกระทบวิถีชีวิตของคนไทยให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น มีค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม และขาดคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ การปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตอาสาและ
จิตสำนึกสาธารณะจะช่วยให้บุคคลคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นของ
สว่นรวมในหลายระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมอีกด้วย 
 จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด  
จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เช่น       
การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้ง ขยะลงในแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่นโทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟ
ที่ให้แสงสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน้ำประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตลอดจนช่วย
ดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าท่ีจะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อให้เกิดปัญหาหรือ
ช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม 
 แนวทางที่สำคัญในการสร้างจิตสาธารณะมหีลายประการถ้าปฏิบัติไดก้็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น สร้างวินัย
ในตนเอง ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดแก่สังคม และยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการจัดการบริการสาธารณะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือ
พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่นของตน 
 ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการ“ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนา
จิตสำนึกสาธารณะ”เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการรักษาประโยชน์สาธารณะขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

3.2 เพื่อสร้างจติสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 3.3 เพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและ
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อดำเนินการจัดทำมาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสำนึก
สาธารณะ 
   6.2 ประชุมวางแนวทาง เพื่อกำหนดมาตรการ ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
   6.3 จัดทำมาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะและรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติ 
   6.4 ประกาศมาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ และช้ีแจง ให้ความรู้ หรือร่วมประชุม ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 



8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และ
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ลำดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชทานแนว
ทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก
ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริงโดยมีหลักการสำคัญคือการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าเป็นข้ันตอนตามลำดับความ
จำเป็นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี
และความพร้อมของเกษตรกรได้ดว้ยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนรว่มของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีแนวทางตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคม
และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสง่เสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลมโูนะ 
3.2 เพื่อสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจในการเพาะเหด็ให้กับคนยากจนในตำบลมโูนะ 
3.3 เพื่อสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ใหก้ับตนเอง 
3.4 เพื่อสามารถนำเหด็ไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
3.5 เพื่อสร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 เพื่อสร้างจติสำนึกและความตระหนักในการปฏิบตัิตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3.7 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน       

แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประชาสมัพันธ์โครงการในกลุม่เป้าหมายรับทราบ 
6.2 จดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการเพาะเห็ดใหก้ับผู้ร่วมโครงการ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
6.4 ฝกึปฏิบตัิงานอย่างจริงจัง 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเหด็ 
10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได ้
10.4 มรีายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลำดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ :โครงการสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง..เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการ
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การเกษตรใน
สมัยก่อนเกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกันทั้งพืชผัก 
ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม*ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่าย..ทำให้
ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ.ทำให้ต้องหันกลับมาทำ
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลได้เห็นความสำคัญของ
การส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก การปลูกผักสวนครัวก็
เช่นเดียวกันสามารถลดต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำที่เหลือใช้ไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุน
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอีกทั้งได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพื่อสนองพระราชดำริ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.๒ เพื่อสร้างจติสำนึกและความตระหนักในการปฏิบตัตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๓.3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมไีม่ทำลายระบบนิเวศ 
 3.๔ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 3.๕ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เกษตรกรในตำบลมูโนะ 250 ครวัเรือน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.๑ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเปิดรับสมัครครัวเรือนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่หมู ่บ้าน
เป้าหมาย   
 6.๒ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.๓ จัดหาเมล็ดพันธ์ุเพื่อนำมาเป็นวัสดุสาธิตการปลูกพืชหมุนเวียนพร้อมทั้งปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกและปฏิบัตตินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการสรา้งภูมิคุ้มกนัทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญใ่น
วันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข
เป็นสังคมแห่งความดีงาม โดยมีครูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีแก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์การจัดทำ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”เป็นโครงการที่คำนึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการเรยีนรู้ตามแนวทาง
ของหลักสูตรจะได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความ
เป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เชื่อมั่ นในความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง และต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอร์รัปชั่น และการโกงทุกประเภท 
 หลักสูตร คบเด็กสร้างชาต“ิโตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยม
และคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูก
ต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เล็งเห็นว่าหลักสูตร “โตไปไม่โกง”ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไป
ด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจำแนกช่ั วดี 
สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”)ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.๑  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.๒  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความ
พอเพียง 
 ๓.3  เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่า งถูกต้อง   
กล้าหาญ และมีคุณธรรม 
 3.๔  เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความถูกต้องและความเป็นธรรม  
 3.5  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริต และการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 



 แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามหลักสูตร“โตไปไม่โกง”  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจรติคอรร์ัปชั่น 
ลำดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทานคุณธรรมส่งเสริมความคิด ชีวิตไม่โกง 
2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดภาวะตกต่ำในด้านคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์     
หากประเทศใดมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในประเทศน้อย  ประเทศนั้นค่อนข้างพัฒนาได้ยาก สังคมเสื่อมถอยไรศ้ีลธรรมและ
กฎเกณฑ์ควบคุมเพราะไม่มีความหมายในเมื่อประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการเคารพและปฏิบัติตาม การแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลา
ยาวนานเพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน คนในสังคมต้องมีจิตสำนึกถึงคุณงามความดี และต่อต้านไม่ยอมรับการกระทำอันเป็นการทุจริต
คอร์รัปช่ันรวมถึงการโกงทุกมิติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อทำให้เด็ก
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ การปลูกจิตสำนึกจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีได้ผลที่สุด  

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรมให้แก่เด็กภายในตำบล โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารสว่นตำบลมีหน้าที่ตอ้งทำในเขตองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้
จัดทำกิจกรรมคุณธรรมส่งเสริมความคิด ชีวิตไม่โกงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.๑  เพื่อปลูกจิตสำนึกคณุธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยส์ุจรติให้แก่เด็กและเยาวชน 
 3.๒  เพื่อสร้างจิตสำนึกการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบให้แก่เด็ก 
 ๓.3  เพื่อส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมให้แก่เด็กภายในตำบล 
 3.๔  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าท่ีของตนเอง อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนในช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1 และ 2 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เขียน/เสนอกิจกรรมพร้อมรายละเอียดต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติจัดทำโครงการ 
 6.2 สืบหาข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อนิทานสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ต้านทุจริต 
 6.3 จัดเตรียมกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมให้เด็กมีส่วนร่วมกล้าแสดงออก 
 6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็ก 
 6.6 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีติดตามประเมินผลกิจกรรม 
 6.7 ส่งหนังสือประสานโรงเรียนในเขตพื้นท่ีตำบลหนองตาแต้มเพื่อขอเข้าจัดทำกิจกรรม 
  6.8 เข้าจัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม 
 6.9 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เด็กท่ีศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 มีจิตสำนึก มีคณุธรรมจริยธรรมไม่ยอมรับการทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ    
1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลมูโนะ (กจิกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา 
                     เศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้านที่ทําให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจ
แต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง 
ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านยิม 
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะพิจารณาเห็นความสาํคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลมูโนะ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มี
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่
ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบล   
มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ         

ที่เกิดขึ้น 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนตําบลมโูนะ จํานวน  200 คน 
 

เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 



5. กิจกรรมและขัน้ตอนการดําเนินงาน 
5.1 จดัทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
50,000.- บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจาํวันได้ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมูิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสุข 
10.4 เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  การปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้ างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคม
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าท่ี ท่ีจะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่
ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิต
สาธารณะก็คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจบุคลากรจะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคำนึงผลประโยชนท์ี่
สังคมจะได้รับจากกระทำนั้นดังกล่าว จึงทำใหเ้ด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ พิจารณาเห็นว่าการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชนมีความสำคัญ
อย่างยิ่ง การปลูกฝังความสำนึก กับบุคคลต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนท่ัวไป สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายใน
กายของคน "จิตสาธารณะ" เป็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ  ร่วมมือในการทำ
ประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม  กิจสำนึกดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อันจะเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์
จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.๑  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจติสาธารณะ 
  3.๒  เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการโครงการตระหนักถึงความสำคญัของการมีจิตสาธารณะ 
  ๓.3  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรยีนรู้กระบวนการ การจดักิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
  3.๔  เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนมจีิตสาธารณะ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา 
  3.5  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวนไม่น้อยกว่า  120  คน  (ตามความสมัครใจ) 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1  บรรยายความสำคัญและกระบวนการ ของกิจกรรมพัฒนาจติสาธารณะ 
  6.2  ประชุมเพื่อเลือกสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
  6.3  ประชุมช้ีแจงข้อตกลงให้กับนักเรียนท่ีสมัครใจ เพื่อรับทราบขอ้มูลและเลือกสถานท่ี ท่ีจะดำเนินกิจกรรม 
  6.4  ตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  6.5  นำเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปทำกิจกรรม 
  6.6  ประเมินผล และแจกเกียรตบิัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เชิงคุณภาพ 
  1. เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และสามารถจัดกจิกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และเข้าใจในด้านจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชน ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากข้ึน พัฒนากิจ
นิสัย ในเรื่องความมจีิตสาธารณะเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อเจา้หน้าที่ในหน่วยงาน” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้
อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น      
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ   
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น     
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออก
นอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานดว้ยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน
ป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

3.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงสุจริตที่แน่วแน่ จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ4 ปี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ่เจ้าหน้าที ่
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุม/สัมมนาคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ปิดประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/หนังสือแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 



ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุโนะมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร

ได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

ลำดับที ่2 
1. ชื่อกิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้
อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการ
ปกครอง ที ่มุ ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู ่ท้องถิ ่นและเป็นกลไกหนึ ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น      
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ   
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น    
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออก
นอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานดว้ยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน
ป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
สาธารณชน 

3.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงสุจริตที่แน่วแน่ จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3.5 เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมัน่ท่ีจะนำหน่วยงานดว้ยความซือ่สัตยส์ุจรติ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก

การทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายใน
และหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 4 ปี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่สาธารณชน 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดงเจตจำนง 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/ปิดประกาศหรือผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรได้ 



- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
ลำดับที่ ๓ 
๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

การนำหน่วยงาน (Leading) ให้มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
เนื ่องจากผู้บริหารถือเป็นผู้กำหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมีบทบาทในการสั่งการและชี้นำการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้นำหน่วยงานไม่ ให้ความสำคัญเกี ่ยวกับการบริหารงานและนำหน่วยงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว กระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติก็ย่อมมีแนวโน้ม  
ที่จะบกพร่องในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามไปด้วยเช่นกัน 

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริม /สนับสนุนให้
หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น ผ่านการกำหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการหรือ
กิจกรรมตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ ๖ ด้าน ได้แก่ (1) 
ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และ (5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้
แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงานจึงถือเป็นกลไกที่
มีส่วนช่วยทำให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างได้ผล 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อ

เจ้าหน้าท่ีและต่อสาธารณชน 
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงสุจริตที่แน่วแน่ จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
3.5 เพื่อใหผู้้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละ
ด้าน 

3.6 เพื่อให้ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในองค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีแผนปฏบิัติราชการประจำปี ที่มีโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณที่สนับสนุน และที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้ งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ:มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางาน
ได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน      
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดนราธิวาสเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่นตำบล ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 
2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาสเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

ดังนั ้น เพื ่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน  
บุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี   

คนเก่งเข้ามาทํางาน 
3.5 เพื่อให้การดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบ
แท่ง พ.ศ. 2559 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 



 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 

ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 

ลำดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ 
                    หัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ใน
การจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที ่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กําหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการต อบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 
6 พ.ศ.2552 มาตรา 59 (2) ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 60 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล         
มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ มาตรา 60/1 กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การ
บริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล



มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี ่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหน่ง

หน้าท่ีราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

ลำดับที่ 3 
1.ชื่อกิจกรรม :กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ ่งของการบริหารผลการ  
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบลมูโนะได้ให้ความสําคัญในเรื ่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื ่อง  
ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผ ู ้ ใต ้บ ั งค ับบ ัญชา ประกอบก ับประกาศคณะกรรมการ พน ักงานส ่วนตำบล จ ั งหว ัดนราธ ิ วาสเร ื ่อง 



หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลพ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กําหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์

เพื ่อให ้การบร ิหารงานบุคคลด้านการเลื ่อนขั ้นเง ินเดือนมีความโปร่งใส เป ็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตำบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยแต่งตั้งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลโดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการและ และพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลรวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาสเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2559ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้         
ลำดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส” 
2. หลักการและเหตุผล 

“การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส” หมายถึง กลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของ
กลุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือ
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

“กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น” หมายถึง กิจกรรม
ใดๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้นการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ให้บริการประชาชนหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรมมากยิ่งขึ้น 



เพื่อให้การดำเนินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพื่อความโปร่งใสในการทำงานพิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นำมากำหนดเป็นแนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม กำหนด
ระเบียบกลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อดำเนินกิจกรรมของพนักงานแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีต่อหน้าที่ 

3.2 เพื่อดำเนินกิจกรรมของพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 
3.3 เพื่อใหม้ีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3.4 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
6.2 จัดทำรายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มและระเบียบหรือแนว

ทางการดำเนินงานของกลุ่ม 
6.3 กำหนดระเบียบกลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
6.4 รายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

ลำดับที่ 5 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การปฏิบัติตนของข้าราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาครัฐมีส่วนราชการจำนวนมาก ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีภารกิจที่หลากหลายและแตกต่างกัน รวมทั้ งมีอำนาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดมากมาย โดยอำนาจหน้าที่นั้นจะมอบให้ข้าราชการในส่วนราชการนั้นเป็นผู้มีอำนาจ บางครั้งอาจจะต้องใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ผูกขาดอำนาจ ซึ่งทำให้ ข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ เล็งเห็นลู่ทางที่สามารถ เรียกรับเงินหรือสินบนต่าง 
ๆ ได้โดยง่าย ดังนั้น จึงควรมีมาตรการแนวทาง หรือเทคนิคป้องกันการทุจริต ในส่วนราชการเนื่องจาก ประชาชนสามารถทราบว่า
ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมีการให้สินบน หรือสินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินกิจกรรมที่
ประชาชนมาติดต่อ ประกอบกับการดำเนินการทุกข้ันตอนมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 จากการศึกษาถึงการทุจริตในประเทศ ไทยพบว่า รุนแรง ถึงแม้ว่าจะมีการตรากฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหลายฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี ่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แต่ก็ยังมีข้าราชการจำนวนมากมีพฤติกรรม
การใช้อำนาจไปในทางทุจริตจนเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลขึ้น 



 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงจัดทำมาตรการ “การปฏิบัติตนของข้าราชการเพื่อป้องกันการทุจริต”เพื่อให้บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
3.2 เพื่อใหม้ีมาตรการแนวทาง หรือเทคนิคป้องกันการทุจริต ในส่วนราชการ 
3.3 เพื่อให้เกิดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับทรัพยากรของภาครัฐที่มีอยู่อย่างจำกัด เนื่องจากถ้าภาครัฐเสีย

งบประมาณไปกับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาในการนำงบประมาณของแผ่นดินไปพัฒนา
ประเทศได ้

3.4 เพื่อป้องกันการให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ี 
3.5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
3.6 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยความชอบธรรม มีธรรมเนียมในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ  
3.7 เพื่อสร้างความชอบธรรมในการมอบหมายงาน 
3.8 เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการสาธารณะ 
3.9 เพื่อโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีได้อย่างเต็มที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
6.2 จัดประชุมคณะทำงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรการ 
6.3 ออกมาตรการการปฏิบัติตนของข้าราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร 
6.4 เผยแพร่มาตรการตามช่องทางต่างๆ ให้พนักงานส่วนตำบลรับรู้ 
6.5 รายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับที่ 6 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “วิธีปฏิบัติในการรับเงิน เร่ียไร ขอรับบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่อบต.” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 และระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการเรีย่ไรของหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดนิยามของการเรี่ยไรไว้ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร ได้กำหนดนิยามของ “การเรี่ยไร” 
ไว้ในมาตรา 4 โดยให้การเรี่ยไรหมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดย
ปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ใน
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดนิยามของ “การเรี่ยไร” ไว้ในข้อ 4 ซึ่งมีความหมายว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน 
โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการ



แสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

ของขวัญ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็น
สิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิง 
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่ นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็น
บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

100 มาตรา 103 กำหนด เรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกจาก
กฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตำแหน่งและบังคับกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยัง
ไม่ถึง 2 ปี 
 เพื่อให้การดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น จึงเห็นควรมีมาตรการ
“วิธีปฏิบัติในการรับเงิน เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ี อบต.” ของหน่วยงานขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานกระทำการทุจริตต่อหน้าท่ี 
3.2 เพื่อสร้างธรรมเนียมการปฏิบัติในการให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่น

ใดแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
3.3 เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ

ผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง สำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
3.4 เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการให้บริการ ได้มีการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบาง

คน เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
3.5 เพื่อเป็นดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานในการรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
3.6 เพื่อใหก้ารดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการ“วิธีปฏิบัติในการรับเงิน เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดแก่

เจ้าหน้าท่ี อบต.” 
6.2 จัดประชุมคณะทำงาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย การกำหนดมาตรการป้องกัน การจัดทำคู่มือแนวทาง

ปฏิบัติ การให้คำปรึกษาแนะนำ ฯลฯ 
6.3 ออกมาตรการการปฏิบัติตนของข้าราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร 
6.4 เผยแพร่มาตรการตามช่องทางต่างๆ ให้พนักงานส่วนตำบลรับรู้ 



6.5 รายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกั
คุณธรรม 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2. หลักการและเหตุผล 

เพื ่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรงานบัญชี กอง
คลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถอืเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
3.3 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
3.4 เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึง

ความคุ้มค่าและประหยัด 
3.5 เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจำเป็น ผิด

วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
3.6 เพื่อใหม้ีหน่วยงานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้ง

ไว ้
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

ลำดับที่ 2  
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือ - จัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานควรมีระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลโดยระบุข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับ ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการ
จัดซื ้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อ - จัดจ้าง 
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
3.7 เพื่อให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ด้วยความโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 หัวหน้าฝ่าย/ผู้อํานวยการกองคลัง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อ - จัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจําปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจําปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 



10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
ลำดับที่ 3 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตาม
อำนาจหนา้ที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ดังนั้นการทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1      
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไป 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้สว่นราชการดำเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการดำเนินงานตามขึ้น
ตอน/กระบวนการวิธีการซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้กำหนดวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวม 6 วิธี คือวิธี   
ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละวิธีซื้อของวิธีจ้าง
จะมีขั้นตอน/กระบวนการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใส 



เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน /กระบวนอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 
  2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจาณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  3. มีการประกาศวิธีการคำนวณราคากลางของแต่ละโครงการ 
  4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ 
  5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างเพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ 

3.2 เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน     
4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 รวบรวมขอ้มลูกระบวนการจดัหาพัสดเุพื่อจัดทำประกาศดังนี ้
- ประกาศการจดัซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง 
- ประกาศกำหนดวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธต์ามชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ทาง
เว็บไซต์บอร์ดประชาสมัพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้ายหน่วยงานราชการเป็นต้น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกีย่วกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกวา่ 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญัหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างได ้



ลำดับที่ ๕ 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 
                   ถัดไป 
2. หลักการและเหตุผล 

หน่วยงานควรมีระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยระบุข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับ 
ร้อยละจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ใน
การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่อไป 

“รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่อแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมาผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ดำเนินการกี่
โครงการ และต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวธิี
ใด 

“รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” หมายถึง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานว่า 
ในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไหร่ มีแนวทางที่จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้
หรือไม่ 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความ
จำเป็นต้องจัดกิจกรรมขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีจะตอ้งแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ 

๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตลอดจนหาแนวทางการปรับปรุงการ
ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมข้อมูลสรุปการจัดซื้อจดัจ้าง ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 
๖.๒ นำผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
๖.๓ รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจำนวนโครงการตามการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะ

เพื่อนำไปปรับปรุงในการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
๖.4 เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานตามช่องทางต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี ่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ลำดับที่ ๑  
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
                    ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว (One Stop Service) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ
สอบถามขอ้มูลยื่นคำขออนุมัติอนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลติดตามความคืบหน้าและ
แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่
เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งในด้านเอกสารการส่งต่องานระบบการรับเงินและกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
เพื่อใหบ้ริการตามลำดับจัดสถานท่ีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ดา้นไฟฟา้สาธารณะ, ดา้นระบบระบาย
น้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ดอ้ยโอกาส, ดา้นงานสาธารณสุข, ดา้นการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ดา้นการส่งเสริมอาชีพ, ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการ
กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดการจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคำนึงถึงการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
และเพื่อเปน็มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้บัความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
3.2 เพื่อเปน็มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยดำเนินการปฏบิัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัต ิ
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติให้ได้
มาตรฐานทั้ง 17 (ดา้นถนนทางเดินและทางเท้า, ดา้นไฟฟา้สาธารณะ, ดา้นระบบระบายน้ำ, ดา้นน้ำเพื่อการบริโภค, ดา้นการพัฒนา
เด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการ
จดับริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควันการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดการจัดการน้ำเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 



6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวสัดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

ลำดับที่ ๒  
๑. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ เข้าใจ และ
ถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู ่มือดังกล่าว ซึ ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ 
 นอกจากนี้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะทำให้หน่วยงานได้รับทราบผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในแต่ละขั้นตอน เพื่ อประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน และผู้รับบริการเมื่อหน่วยงานไดม้ี
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานแล้ว หน่วยงานควรต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้บัความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการโดยอย่างมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
๓.๓ เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลัก 
๓.๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยดำเนินการปฏบิัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัต ิ
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.๑ แต่งตั้งคณะทำงานฯ ทำหน้าที่จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียด
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน 

6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานให้ผูบ้ริหารรับทราบ เช่น มีรายละเอียดของกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค  
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  

ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ: โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งที่เป็นหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจาก
ภารกิจหนา้ที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การที่จะ
ทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองคก์าร
บริหารส่วนตำบลของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างอีกทั้งเพื่อ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเปน็การสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพื่อเปน็การสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ใหบ้ริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยยึด 

ประโยชนส์ุขของประชาชน 
3.3 เพื่อเปน็การปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการใหม้ีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเปน็การปอ้งกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
๓.๕ เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต 

จังหวัดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลจำนวน 1 ครั้งต่อปี 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการและดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอก 
เขตจังหวัดตามระเบียบพสัดุฯ 

6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบท่ีกำหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใหแ้ก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 



6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพงึพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรงุการทำงานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารทั่วไปงบดำเนินการหมวดค่าใช้สอยประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งบประมาณ ๑๓,๐๐๐.- บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
- ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน  1 ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 80 
- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการใชบ้ัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งที่เป็นหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการติดต่อกับหนว่ยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้นมักจะประสบปญัหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอ
ภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงทีการ
ตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิวซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเ้ป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นและประชาชนได้รับการ
อำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมให้บริการโดย
จัดลำดับก่อน- หลังเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัด
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัตริาชการด้านการอำนวยความสะดวกความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผูม้ารับบริการ 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 



3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำการประพฤตมิิ
ชอบต่อตำแหนง่หนา้ที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่

๓.๕ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
๓.๖ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแกป่ระชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จดัทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลกำกับการให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทางกำหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบตั ิ
6.3 จดัทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจำเป็นและเหมาะสม 
6.4  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ใหป้ระชาชนทราบถึงขั้นตอนการรบับริการบตัรคิวและการใช้บริการตามลำดับคิว 
6.5 จดัทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการ 

ใหบ้ริการอยา่งมีคณุภาพ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสำนัก/กองขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแกป่ระชาชนตามลำดับก่อนหลังสำหรับหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 

10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนมีร้อยละความพึงพอใจในการใหบ้ริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผูม้าขอรับบริการ 
- การใหบ้ริการเกดิความโปร่งใสลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที ่

ลำดับที่ ๕ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุดโดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดย
ไม่แบ่งแยกด้านเพศถ่ินกำหนดเช้ือชาติภาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆสอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยใน
การปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจนมีระบบการป้องกัน
หรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการรวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติซึ ่งจะช่วยให้การบริการของ
หนว่ยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 

 



3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่

เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๓.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
๓.๔ เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการร้อยละ 80 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการระบบการใหบ้ริการออนไลน์ เป็นต้น 
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือ

ผู้มีส่วนได้สว่นเสียทราบอยา่งชัดเจน 
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายใน

สถานท่ีใหบ้ริการ 
6.4 จัดให้มีสถานท่ีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่ทางลาดชันหอ้งน้ำสำหรับผู้พิการ 
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการนำระบบออนไลน์ซอฟต์แวร์สกอร์คาร์ดสมาร์ทบอกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ในการ

ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 25๖3 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการ
สังคม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ลำดับที่ ๖ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ เข้าใจ และ
ถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู ่มือดังกล่าว ซึ ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะทำให้หน่วยงานได้รับทราบผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน และผู้รับบริการ เมื่อหน่วยงานไดม้ี
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานแล้ว หน่วยงานควรต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มมีาตรฐานและคณุธรรมในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพื่อให้มรีายงานผลการปฏิบตัิงานตามคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



๓.๓ เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน 

๓.๔ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยดำเนินการปฏบิัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มอืการปฏิบัติงานใหผู้้บริหารรับทราบ เช่น มีรายละเอียดกิจกรรม ปญัหาอุปสรรค  
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสำนัก/กองขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  

ลำดับที่ ๗ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางต่างๆ 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ ได้กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้วางกรอบแนวทาง การบริหารราชการไว้ว่าการบริหาราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ควรมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่ออำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้ อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา    
  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำกิจกรรมประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทาง
ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มมีาตรฐานและคณุธรรมในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการ

บริหารจัดการแนวใหม่ 
๓.๔ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก 
๓.๕ เพื่อแสดงการให้บริการประชาชนท่ีมีเวลาแล้วเสร็จที่เหมาะสม 
3.๖ เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้อง

กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยดำเนินการปฏบิัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

๖.๑  แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ 
 ๖.๒  ประกาศกำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง 
 ๖.๓  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 ๖.๔  ดำเนินการจดัทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๖.๔.๑  จัดทำป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
  ๖.๔.๒  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 
  ๖.๔.๓  จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ 
    -  ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาทำการ 
    -  ให้บริการช่วงเวลาพักเที่ยง 
    -  ให้บริการในวันหยุดราชการ 
    - ให้บริการเคลื่อนที ่
  ๖.๔.๔  จัดทำเอกสารประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่าง ๆ 
    -  ทาง  Internet 
    -  วิทยุ 
    -  วารสาร        

-  แผ่นพับ 
-  อื่น ๆ 

  ๖.๔.๕  จัดทำตู้รับฟังความคดิเห็น 
  ๖.๔.๖  จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
  ๖.๔.๗  สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 
  ๖.๔.๘  สรุปและติดตามประเมินผลกิจกรรม 
  ๖.๔.๙  รายงานผลกจิกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 มีประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางต่างๆ  

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ในแต่ละขัน้ตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มา
ของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลด



ภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายอำนาจตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแกไ้ขปญัหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลใหก้ับประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการบริการได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปญัหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
3.3 เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ

บริการ 
3.4 เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 

 ๓.๕ เพื่อให้หน่วยงานมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 ๓.๖ เพื่อให้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๓.๗ เพื่อเผยแพร่แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแกป่ระชาชน 
6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆพร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทำ

การชว่งพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อนำจุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมา

ปรับปรุงแกไ้ขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการใหด้ียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 



8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปญัหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีประกาศแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัท่ีระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนชัดเจน 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 

ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 โดยปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมากกำหนดให้การประกอบกิจการของประชาชนต้อง
ผ่านการอนุญาตอนุมัติการออกใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาตดำเนินการต่างๆกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่า
แห่งเดียวหรือหลายแห่งอีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพจิารณา
ไว้อย่างชัดเจนทำให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก 

ดังนั้นเพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอนระยะเวลาค่าใช้จ่ายเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ
สถานที่ให้บริการค่าธรรมเนียมอีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจนจึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ. ๒๕๕๘เป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐประกอบ
พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ
“คู่มือสำหรับประชาชน” 

คู่มือสำหรับประชาชน หมายถึง คู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา และเอกสารที่จำเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

“การบริการประชาชน”หมายถึงการดำเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จตามคำขอการยื่นคำ
ขอนี้เป็นการยื่นคำขอตามที่มีกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด
ได้แก่การอนุญาตการออกใบอนุญาตการอนุมัติการจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนการรับแจง้การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 

“ผู้รับบริการ” หมายถึงประชาชนผู้มารบับริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วยส่วนราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและ

หน่วยงานรูปแบบใหม่ได้แก่ 
๑) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นต้น 
๒) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ) 
๓) หน่วยงานท่ีใช้อำนาจรัฐหรือเปน็เครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐได้แกส่ภาวิชาชีพสถาบันภายใต้มูลนิธซิึ่งอยู่ใน

กำกับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
แนวคิดและหลักการของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลด
ต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยภาครัฐการสร้างให้เกิดความโป ร่งใสในการปฏิบัติราชการ    
โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยข้ันตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบเพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคญัคือ         การ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๗ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ



เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอและให้นำคู่มือสำหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ ที่ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงสำรวจภารกิจต่างๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
3.2 เพื่อให้การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
๓.๓ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของรัฐ 
๓.๔ เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓.๕ เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
๓.๖ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
๓.๗ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน 
๓.๘ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชนโดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

วิธีการขั้นตอนระยะเวลาค่าใช้จ่ายเอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบคำขอสถานท่ีให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับกำหนดให้ประชาชนต้องมายื่นคำขออนุญาต
ก่อนดำเนินการใดมีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและนำไปใช้ในการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่สับสนในการ
ติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ศึกษาเนื้อหาพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๖.๒ สำรวจภารกิจต่างๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ 
๖.๓ แต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าทีผู่้รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
๖.๔ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
๖.๕ เปิดเผย ณ ที่ทำการสำนักงานและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศหรือช่องทางต่างๆ 
๖.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กองขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและนำไปใช้ในการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่สับสนในการติดต่อ

ขอรับบริการของประชาชน 
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ  “การมอบอำนาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความ



รับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสำคัญคุณสมบัติความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่อง
นั้นเปน็อย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้นการดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับใหเ้ข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ 
ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง 
รัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจการตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผดิชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนมูโนะภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๓.๒ เพื่อให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัตริาชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใด
ของผูม้ีอำนาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3.๓ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
๓.๔ เพื่อให้ข้อมลูหน้าท่ีความรับผดิชอบและมผีู้รับผิดชอบชัดเจน 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วน

ราชการ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จดัทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติอนุญาตสั่งการแต่งตั้งมอบหมายคณะผู้บริหารปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบตัิราชการ 

6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตำบลปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลรองปลดัองค์การบริหารส่วน

ตำบลหรือหัวหนา้ส่วนราชการทุกส่วนท่ีไดร้ับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สว่นราชการทุกส่วน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการการดำเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการ
ใหบ้ริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “มอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552และ
หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั ้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552ได้
บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอำนาจหนา้ที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆเพียง
ผู้เดียวก็อาจทำให้เกิดชอ่งวา่งในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที ่5 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่การอนุญาตการอนุมัตกิารปฏบิัติราชการ



หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้ดารงตำแหน่งท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการในเรื่องนั้นโดยตรงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบ
อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหก้ารใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบคำนึงถึงความชอบธรรมและถูกกฎหมายตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3.2 เพื่อใหเ้ป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจ้าหนา้ที ่
๓.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอำนาจอย่างนอ้ยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 
6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 
๖.๓ เผยแพร่คำสั่งและปิดประกาศตามช่องทางต่างๆ ให้สาธารณชนรับทราบ 
๖.๔ รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่เสนอให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 

ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่อเติมดัดแปลงอาคารเป็นต้นซึ่งล้วนแต่
เกี่ยวขอ้งกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของประชาชนการที่จะใช้อำนาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจเป็นผลใหก้ารบริการ
ประชาชนเกิดความล่าช้าและอาจเป็นช่องวา่งที่ทำใหเ้กิดการทุจริตขึ้นมาได้ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหก้ารใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ของเจ้าหนา้ที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ใหก้ับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 



6. วิธีดำเนินการ 
เสนอคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหาร           
                      ส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั ้งที ่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นที่กำหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ตอ้งทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักกองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทำให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้ าหน้าที่ส่งผลให้
ระบบการใหบ้ริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 
6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลได้และกำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส   

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจำเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขึ้น 



3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเปน็การกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่ง

หนา้ที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ
จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแหง่การทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
      2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม 
ลำดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ            
                      ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๒. หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศใน
การให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะ
บำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้ องถิ่น ดังนั้น
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาล



ที่ ๙) ใส่เกล้าฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่ง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและ
ประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ดังนี ้
 ประการที่ ๑ คือ การรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
 ประการที่ ๓ คือ การอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
 ประการที่ ๔ คือ การรู้จักละวางความช่ัวความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง 
 คุณธรรม ๔ ประการ นี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติ
บังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็น
เครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และ
เข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของ ตนเป็นอย่างไร
พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 

๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่
ประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่องชมเชยการมอบโล่การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อทาง
สื่อมวลชนเป็นต้นนอกจากนี้มาตรการที่ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
กรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กระทำด ี

๓. การเป็นแบบอย่าง (model) คือการนำตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็นโดยจุดเน้นสำคัญคือตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้
ภาวะผู้นำในการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งจะ
นำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆเช่นประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนวพิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชน
หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นเช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสินจะทำให้เกิดพลังผลักดันจาก
ภายนอกได้อีกส่วนหน่ึง 

๖. การประชาสัมพันธ์คือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทำโปสเตอร์
ติดประกาศ ทำจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

๗. การศึกษาดูงานคือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดู
งานของหน่วยงานจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานด้วยตัวของเจ้าหน้าท่ีเอง 

๘. นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาต่างๆมาใช้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลมูโนะ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และมติที่
ประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
ประจำเดือนเห็นชอบให้จัดทำโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้
ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความ



คุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

๓.๒  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนตำบล 
๓.๔  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช๒๕๕๐ มาตรา  ๒๗๙ 
๓.๖  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔. เป้าหมาย   

๔.๑  คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

๔.๒  คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการตัวดเีด่นปลีะ ๒  ครั้ง 

๔.๓  จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จำนวน  ๒  ฉบับ ( ๖ เดือนต่อ ๑ ฉบับ ) 
๕. วิธีการดำเนินการ 

๕.๑  เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๒  ประชุมพนักงานเพื่อให้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
๕.๔  ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๕.5  ดำเนินการตามโครงการ 
๕.6  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ 2563 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

8. งบประมาณ 
งบประมาณ ๒,๕๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๑๐.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑๐.๑  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิด
ชูเกียรติ 
 ๑๐.๒ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการเพิ่มมากขึ้น 
๑๑. วิธีการประเมินผล 

จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดำเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกจิการสาธารณะของท้องถิน่ 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 



สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทำให้การมีคุณธรรม
จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสือ่มถอยเกิดปัญหามากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการ
ก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมสร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงจัดให้มีการยก
ย่องเชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดีเพื่อส่งเสริมสรา้งขวัญและกำลังใจแก่คน
ดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่าง
เป็นรูปธรรมเนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคลเด็กและเยาวชนท่ีให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนาศลิปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู ้

3.2 เพื่อประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ทีไ่ด้รับรางวัลให้เปน็ตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคลเด็กและเยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็กเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประชาสมัพันธ์กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต . เพื ่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต

สาธารณะ 
6.3 จดัทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพื่อเสนอผู้บังคับบญัชาดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นดเีด่นศิลปะพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นดเีด่นการละเล่นพ้ืนบ้าน  (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นดเีด่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงลิเกฮูลู (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

๒,๕๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสก
นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้
รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน
เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบรโิภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอ้มมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกันทั้งพืชผักไม้ผลไม้



ยืนต้นพืชสมุนไพรพืชใช้สอยในลักษณะของสวนผสมต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายทำให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้นต้นทุนการผลิตสูงขึ ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศทำให้ต้องหันกลับมาทำ
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
น่าสนใจเนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้างทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัยและที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรกจึงได้คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร
น้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังเป็น
ตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากรประจำศู นย์เรียนรู้
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๕. สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.1 พิจารณาคัดเลือกประชาชนท่ีดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.2 มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ 
๖.3 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ 
๖.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึง
หลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ ้นภายใน
หน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอื้อให้เกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสว่นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียาก
ต่อการดำเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสูอ่งค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส



ในการดำเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนัก
ถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนตลอดจนมีตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0892.3/ว 835 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการและพนักงาน
จ้างกับผู้บริหารที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 
๓.๔ เพื่อมิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจาคหรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอา

นวยความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าท่ี 
๓.๕ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว 
๓.๖ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบ

แทนสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใ นการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี 
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อำนาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน
กิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าท่ีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ดำเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
ท้องถิ่น 

๓.๓ เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสมือนเป็นภูมิคุ ้มกันสำหรับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็น
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
6. วิธีดำเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระอาทิการรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินการรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปีหรือคณะทำงาน LPA จังหวัดการรับการ
ตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
                      ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเนื่องจากเห็นความสำคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทำหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
ส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังสตง.แล้วแต่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะดำเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ ้นภายใน  45 วันนับจากวันที ่ได ้ร ับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานกฎหมายและคดี
ดำเนินการทางวินัยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. 
จังหวัดที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ       
เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจดัการกรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 
3.2 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการในการป้องกันการทุจริต 

 ๓.๔ เพื่อนำข้อชี้แนะ ข้อทักท้วง ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆได้แนะนำไปปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ระเบียบหรือกฎหมาย
ได้กำหนดไว้ เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ  
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่และเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว  
 6.2 ประสานและขอความร่วมมือกับส่วน/งานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในการขอข้อมูลหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 6.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่มีการตรวจสอบและพบว่ายังมีข้อบกพร่องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ชี้แจง
รายละเอียดตามที่มีการทักท้วง 
 6.4 ทำบันทึกข้อความแจ้งให้ส่วน/งานต่างๆ นำข้อแนะนำหรือข้อปฏิบัติที่ได้จากการตรวจสอบ ไปปรับปรุงแนว
ทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 6.5 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานท่ีตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อเป็นข้อตกลงการ
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ    
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 องค์การบรหิารส่วนตำบลมโูนะ มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ลำดับที่ ๓  
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นแผนท่ีได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและได้พิจารณากำหนดให้มีเป็นการเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจะมี
เนื้อหาและสาระสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
มีวัตถุประสงค์การจัดทำแผนเพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ



การทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง โดยมีรูปแบบและลักษณะของแผนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย 
ประโยชน์ของการจัดทำแผน  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวน
งบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 4 ปี แยกตาม 4 มิติ และส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคม
อย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลือ่นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ โดย
การเสริมสร้างจติสำนึกและความตระหนักในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3.2 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการในการป้องกันการทุจริต 

 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓.๕ เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสำนัก/กอง/ฝา่ยองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ  
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนฯ 
 6.2ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการจัดทำแผน 
 6.3จัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.4 เสนอแผนฯ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและดำเนินการตามแผนที่วางไว ้
 6.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสนอ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
 
2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเร่ืองร้องเรียน   



         กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ลำดับที่ ๑ 
๑. ชื่อมาตรการ: มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ   
                     องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนรว่ม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดใหม้ี
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                       

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าท่ีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 ๓.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 
 ๓.๔ เพื่อให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
 ๓.๕ เพื่อให้มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนตำบล  พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ  
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณมีีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน  
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน ๕ วัน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 



 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
 - ผลลัพธ์  
   ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนมีบทบาทในการร่วมเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
ลำดับที่ ๒ 
๑. ชื่อมาตรการ: มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าท่ี และโดย
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่  จำนวน 5 หมู่บ้านในเขตตำบล      
มูโนะซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69/1 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบรหิารสว่นตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบมาตรา 52 และมาตรา  
41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ    
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธวิาส 
พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้แดง) ณ หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้ความสำคัญกับการดำเนินการในเรื่องการทุจริตที่กำลังเกิดขึ้น ขจัดคนไม่ดีออกจากระบบราชการ สร้างความ
เกรงกลัวแก่ข้าราชการ และสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 
 3.2 เพื่อเป็นช่องทางให้ข้าราชการหรือประชาชนแจ้งข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องต่างๆ 
 ๓.๓ เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๔ เพื่อให้มีระบบปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธดีำเนินการ  

6.1 กําหนดผูร้ับผดิชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จดัทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล    
มูโนะตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
ลำดับที่ ๓ 
๑. ชื่อมาตรการ: มาตรการ “จัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลและจะตอ้งอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนดมาตรา 17 (6) ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง  
ถิ ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในการประชุมครั ้งที่  5/2544 เมื ่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544      
ให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ไว้ ในข้อ ๒๑ และข้อ ๒๓  

คำว่า “วินัย” มี๒ความหมายคือระเบียบกฎเกณฑ์แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ และ
หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
 วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความสำคัญเป็นอันมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลในการบริหารงาน เพราะ
พนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการบริหาราชการซึ่งจะเข้าถึงประชาชนโดยตรง หากพนักงานส่วนตำบลมีวินัยไม่ดีพอ จะ
ทำให้ประชาชนขาดความเช่ือถือ ศรัทธาอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลอย่างแน่นอน 
 วินัยพนักงานส่วนตำบล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญต่อ
ราชการโดยรวมแล้ว ยังมีความสำคัญต่อตัวพนักงานส่วนตำบลและต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย หากจะกล่าวถึงความสำคัญโดย
สรุปคือ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของราชการ และเพื่อให้ราชการดำเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์  
 เพื่อสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ  

6.1 จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
๖.๒ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ทราบเพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
๖.๓ สร้างคู่มือกระบวนการหรือขัน้ตอนการดำเนินการทางวินัยพนกังานส่วนท้องถิ่น 
๖.๔ อนุมตัิคู่มือการดำเนินการทางวินัยและเผยแพร่ ณ สำนักงาน หรือตามช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีคู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 



3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เปน็การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกขัน้ตอน 

3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ :มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่
ที่จัดเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้ให้มีสถานที่สำหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะให้บริการ            
ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะโดยมีสำนักงานปลัดอบต.เป็นผู้รบัผิดชอบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมอืงได้
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพื่อเพ่ิมชอ่งทางให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจำนวน 1 แหง่ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ) 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการ

คำนวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับท่ีกำหนดใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540 

6.5 มีการใหค้วามรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
 
 

ลำดับที่ 2 



1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 
14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546        
เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 
 1) สถานท่ี เพื่อนำข้อมูลข่าวสารของราชการมาจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
 2) การจัดทำดัชนี เพื่อแสดงรายการข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานรวบรวมไว้ 
 3) ข้อมูลข่าวสารที่นำมาแสดงอย่างน้อยตามมาตรา 7 และ 9 ตั้งแต่ (1)-(8) 
 4) ระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้บริการและการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

เพื่อให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนาสถานที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูล
ข่าวสารมาจัดแสดง และการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูลเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ข้อมูลข่าวสาร การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการสืบค้นข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นท่ีรับทราบโดยทั่วถึง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีแนวทางใน
การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการให้บริการขอ้มูล
ข่าวสารของราชการเพื่อเป็นการกำกับ ติดตามกระบวนการทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ       
พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะขึ้น 

3.2 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่ายจ่ายแจก 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3.3 เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 3.4 เพื่อให้มีโครงสร้างของหน่วยงานท่ีระบุหน่วยประชาสัมพันธ์แผนผังขององค์กรที่แสดงถึงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร และคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
4.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๔๐ จํานวน 1 ชุด 
4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือคณะกรรมการด้านการจัดระบบ

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 



 6.2 กำหนดระเบียบปฏิบัติของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ออกระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 6.3 จัดทำคู่มือการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและนโยบายการส่งเสริมสิทธิการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของราชการของภาคประชาชน 
 6.4 กำหนดระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเอกสาร หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะเรียกค่าธรรมเนียมการขอ
สำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามที่ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ฉบับลง
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2542 หน่วยงานรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวสารของราชการเอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.5 กำหนดขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนเป็นป้ายประกาศไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จะต้องมีกำหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2547 
 6.6 กำหนดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ เช่น แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ แบบคำร้องเรียนและแบบคำอุทธรณ์ที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
 6.7 จัดทำสมุดทะเบียนผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการและการจัดทำ
สถิติในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.8 กำหนดแผนงาน นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล     
มูโนะ 

10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง     
ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพื่ อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 จากปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐตามโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูล
การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มาพบว่าปัญหาอุปสรรคในภาพรวมที่มาก
เป็นลำดับแรก คือ ปัญหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติในการตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานและมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
 3.3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทำงาน  ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 3.4 เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 เพื่อนำผลการประเมิน เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในภาพรวม   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จำนวน ๕๐ คน   
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ขออนุมัติโครงการ 
6.2 กำหนดหลักสูตร/หัวข้อการบรรยาย 
6.3 ประสานงาน 
6.4 รับสมัครเจ้าหน้าท่ีเพื่อเข้ารับการทดสอบ 
6.๕ อบรม/บรรยายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
6.6 ทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

แบบทดสอบปรนัย 
6.๗  ประกาศรายช่ือท่ีผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 60 ข้ึนไป 
6.๘  สรุปผลและติดตามผลการดำเนินโครงการ 
6.๙  การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

- ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัตติามพระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสร้างความพงึ
พอใจแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 - หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 - เจ้าหน้าท่ีในอบต.มูโนะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มากข้ึน 
 - ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในอบต.มูโนะ มีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามกฎหมายมากข้ึน  
 - ศูนย์ข้อมูลขาวสารของอบต.มูโนะ มีข้อมูลผลการประเมินการทดสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้ และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ต่อไป 
ลำดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามภารกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ หน่วยงานจึง
ควรมีช่องทางสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยช่องทางสื่อสารที่ที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์     



ณ ที่ทำการของหน่วยหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ Social Media ระบบ Call Center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
 ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลกัของหน่วยงานท่ีหลากหลายมากข้ึน ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การตรวจสอบจากภาคประชนชนได้ง่ายขึ้น โดยควร
เป็นช่องทางและสื่อท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 “สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 “Call Center” หมายถึง ศูนย์บริหารข้อมูลให้ความช่วยเหลอื สอบถามปัญหา ข้อแนะนำ บริการต่างๆทางโทรศัพท์รวมไว้
เป็นแห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประกอบกับได้มกีาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกหลายช่องทาง โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็น
ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้มาทำการศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมอื 
ระหว่างกันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้เห็น
ความสำคัญจึงได้กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามภารกิจผ่านทางช่องทางต่างๆขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายโครงการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการให้
สาธารณชนได้ทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่หลากหลายและประชาชน
หรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
 3.3 เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทหน้าที่ตามภารกิจอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3.4 เพื่อให้มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการของหน่วยงาน 
 3.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
 3.6 เพื่อใหป้ระชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 3.7 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีของอบต. 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตำบลมูโนะ จำนวน 5 หมู่บ้าน  
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมพนักงานร่วมกันกำหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดข้อมูลข่าวสารที ่จะ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

๖.๒ แบ่งงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
๖.๓ ดำเนินการตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่อบต.จัดบริการให้แก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่อไปนี้ หรือ 
- หนังสือพิมพ์ 
- วารสาร 
- จุลสาร 
- แผ่นพับ 
- โทรทัศน์ 
- วิทยุ 
- สื่อสังคม 
- อื่นๆ โปรดระบุ 
- เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ www.munok.go.th 
- ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้สามารถใช้งานได้ดีทุกจุด 



- จัดทำคู่มือประชาชน เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการกับส่วน/งานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล 
- จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนทุกจุดที่มีการให้บริการ 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.มูโนะให้มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางป้ายประชาสัมพันธ์ 
- จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2๕๔๐ กำหนด 

และมีป้ายบอกชัดเจน 
- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มาเขียนคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

๖.๔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเกี่ยวกับผู้มาใช้บริการให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานกฎหมายและคดี  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๑๐. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ ทำให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริต 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มี ระบบเครือข่ายสารสนเทศในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ  เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ       
ส่วนราชการ รวมทั้งจะต้องมีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ท่ีสำคัญ และวิธีการ
ดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง 
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้วย 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้ที่จะไปติดต่อราชการสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อจัดเตรียมเอกสารหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องในการขอรับบริการ ตลอดจนได้
รับทราบช่องทางการติดต่อ ขั้นตอน และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการด้วย 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.4 เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
3.5 เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่

กฎหมายกำหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 



6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีการแสดงข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ ตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรอืสื่อ

อื่นๆ ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ลำดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. และการรับ 
                    เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

การสร้างความโปร่งใส คือ การเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลหาวิธีการทำงานที่มีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยต้องถือปฏิบัติใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และแนวทางประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสเช่น การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
รายจ่ายเพิ่มเติม การเผยแพร่มติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ท่ีกระทบกับสิทธิเสรีภาพหรือผลเสียต่อประชาชน รวมทั้งมติอื่นๆ ที่ประชาชน
ควรทราบ การเผยแพร่วาระการประชุมสภาท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อบังคับตำบล กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข่าวสารราชการที่
ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติ การเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดต่องานกับอบต. เช่น การชำระภาษีต่างๆ ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร เป็นต้น การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการต่างๆ การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง การเผยแพร่
ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของอบต. เป็นต้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 



3.3 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มรีะบบ 
และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับ - จ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ - จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การประกาศวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
                     (กองช่าง)” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/7 วรรค
หนึ่ง  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลาง
ของงานและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือขอดูวิธีคำนวณได้  
 ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจดู ตามที่กฎหมายบัญญัติข้างต้น องค์การบริการส่วนตำบล   
มูโนะ เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางให้ประชาชนทราบและร่วม
ตรวจสอบทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเกิดความโปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือ รวมเป็นการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้
จัดทำมาตรการวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเพิ่มขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ เพื่อใหก้ารคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
 ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือขอดูวิธีคำนวณได้ 

๓.๔ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรณีที่มีการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่แสดงบัญชี
รายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากรนอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ยื่นประจำปีเพื่อให้มี
การตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคำนวณภาษีเงินได้ในโครงการที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
 



4. เป้าหมาย  
 ประชาชนท่ัวไป ผู้รับจ้าง ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบประกวดราคาและหน่วยงานอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลราคากลางงาน
ก่อสร้างได้ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
7. งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด (Milstone) : ระดับความสำเร็จของมาตรการการประกาศ วิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลมูโนะ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milstone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1 *     
2 * *    
3 * * *   
4 * * * *  
5 * * * * * 

 

 ขั้นตอนตัวชี้ความสำเร็จ 
ขั้นตอน รายละเอียดดำเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี  1 
จัดทำรายละเอียดการคิดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของราคาและความถูกต้อง
ของรายละเอียด 

ขั้นตอนท่ี  2 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยให้มีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใส 

ขั้นตอนท่ี  3 
เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างทำการตรวจสอบรายละเอียด
เพื่อเสนอผู้บริหาร 

ขั้นตอนท่ี  4 ดำเนินการนำราคากลางเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 

ขั้นตอนท่ี  5 
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ เสียง
ตามสายและหอกระจายข่าว 

ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของอบต.สามารถ

เข้าตรวจสอบการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสได้ 
2. การดำเนินงานคำนวณราคากลางปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีและผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการจะต้องดำเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ดังนี ้

มาตรา ๒๓ กำหนดว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รบัประกอบ
กัน” 

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญให้สามารถกระทำได้โดยไม่
ต้องถือราคาต่ำสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไปการจัดหาพัสดุเพื่อเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for Money)ความ



โปร่งใส (Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency andEffectiveness) และความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
ของงาน (Accountability) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะ
อันเป็นการยกเว้นที่กำหนดไว้ในระเบียบการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผู้ที ่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการ
ดำเนินการพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ยังจะต้อง
ดำเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลในการจัดหาพัสดุแต่ละครั้งที่ได้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนได้พัสดุนั้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ราชการและรวมถึงการตรวจสอบการติดตามประเมินผลประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๕ ของเดือนตุลาคมของทุกปี
และส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปีและหากแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียดในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่งสำเนาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน   
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียดนอกจากนั้นส่วนราชการยังจะต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐วัน ทำการ
สุดท้ายของไตรมาส 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้าง  
3.3 เพื่อให้หน่วยงานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัด

จ้าง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและปิด
ประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะหรือตามช่องทางอื่นๆ 

- หนังสือพิมพ ์
- วารสาร 
- จุลสาร 
- แผ่นพับ 
- วิทยุ 
- สื่อสังคม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง การจัดหาพัสดุข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชน

ทราบอย่างน้อย ๔ ช่องทาง 
3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบติัราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
 



ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ :มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัด
ใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆของหน่วยงานเชน่โครงสร้างและการจัดองค์กรอำนาจหนา้ที่แผนงานโครงการกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ อบต. ข้อบัญญัติตำบล และสถานที่การให้บริการและอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งจะต้องมีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงสร้างและจัดองค์กรในการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือ
คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของหน่วยงาน 
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้วย 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงไดต้ระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆของหนว่ยงานผา่น
ทางช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของ
หน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
โทรทัศนว์ิทยุสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆทั้งนี้เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอำนาจหน้าที่และเขา้ถึงขอ้มูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหม้ีชอ่งทางการเผยแพรข้่อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผูร้ับบรกิารสามารถเข้าถึงขอ้มลูขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพื่อใหม้ีชอ่งทางในการรับเรือ่งร้องเรียนที่เขา้ถึงประชาชนได้ง่าย 
๓.๔ เพื่อให้มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกวา่ 7 ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้แก่ 
- บอร์ดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะร้านคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหนา้ที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำป ี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพห์รือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มลูผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน ์

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงาน 
 



ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ :โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนกิส์
ตา่งๆที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผล
สำเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็น
เรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐานสร้างความน่าเช่ือถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลใหส้ามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆได้ชัดเจนถูกต้อง 

ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนรว่มรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆการใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละ
ขั้นตอนท่ีต่างกันเปน็สิ่งสำคัญทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจบทบาท
หนา้ที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลใหป้ระชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ,์ สื่อวิทย,ุ โทรทัศน์, สื่อ Social network ผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 

๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๓.๔ เพื่อใหเ้กิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
๓.๕ เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
๓.๖ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลใหแ้ก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำปีเพื่อรวบรวมภารกิจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลและคู่มือการใหบ้ริการประชาชน 
4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4.5 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดทำของที่ระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13 จัดทำ spot 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อื่นๆ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดำเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 



6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

๒๐๙,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวช้ีวัดโดยกำหนดตัวช้ีวัดดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ: โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 
16 กำหนดไว้ว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเมื่อกล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่
ประชาชนโดยทั่วไปเรียกว่า อบต. เพราะความคุ้นเคยและมีความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดจนมองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเปรียบเสมือนหน่วยงานภาคปฏิบัติที่จะตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายที่สำคัญของหน่วยงาน
ที่ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบล  คือ สามารถดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในระดับหมู่บ้าน จนถึงภาพรวมในระดับตำบล
แทนรัฐบาลกลาง  เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องอันเกิดจากความล่าช้าในการพัฒนาของราชการบริหารส่วนกลางองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552 มาตรา 66 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้ตระหนักถึงหนา้ที่
ที่จักต้องปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข ทั้งด้าน
การส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีในการเข้าชำระภาษีท้องถิ่น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการเป็นหน่วยงานรับเรื่องราวร้อง ทุกข์
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตำบลแต่การได้ข้อมูลในเชิงรับ
และการให้บริการแต่เพียงอยู่ในสำนักงานนั้น คงจะเป็นการตอบสนองภารกิจได้แต่เพียงบางส่วน และการรับทราบปัญหาความ
ต้องการก็อาจไม่ตรงกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนในตำบลได้ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงมีแนวคิดริเริ่มปฏิบัติงานเชิงรุกลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดำเนินงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนแบบบูรณาการจึงได้จัดทำโครงการอบต.
เคลื่อนที่ ขึ้นโดยถือปฏิบัติการดำเนินงานโครงการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว3722ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามอำนาจหน้าที่ซึ่ง
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้  
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

๓.๒ เพื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน 

๓.๓ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชน 
4. เป้าหมาย 

ประชาชนโดยทั่วไปภายในตำบลมโูนะเข้ารบับริการสาธารณะ 
 



=  0.80 
 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ภายในตำบลมูโนะ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
๖.๑ เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อกำหนดสถานท่ีการดำเนินงาน 
๖.๒ ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในองค์การเพื่อร่วมกันวางแผนการให้บริการ 
๖.๓ กำหนดวันเวลา เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณดำเนินการ 
๖.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ แบ่งหน้าท่ีการดำเนนิงานและการให้บริการสาธารณะ 
๖.๕ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกให้บริการสาธารณะร่วมกัน 
๖.๖ ขอความร่วมมือกำนัน/ผู้ใหญบ่้านประชาสมัพันธ์หอกระจายข่าว เสียงตามสายให้ประชาชนทราบ 
๖.๗ จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประสานการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ดำเนินการจัดสถานท่ี 
๖.๘ ดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมลิผลโครงการ และรายงานผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณ  
 ๒๐,๐๐๐.- บาท 
9. หน่วยงานร่วมบูรณาการ 

9.1 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงโก-ลก 
9.2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
9.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมูโนะ 
9.4 สถานีตำรวจภูธรมูโนะ 
9.5 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 
9.6 ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก 

10. ผลลัพธ์ 
10.1   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสามารถเข้ารับบริการสาธารณะได้อย่างสะดวก 
10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและความคิดเห็นของ

ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
 10.3  เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการให้บริการแก่
ประชาชน 
11. การประเมินความสำเร็จของโครงการ 

การประเมินความสำเร็จของโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยสามารถวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยตัวช้ีวัดที่กำหนด
ขึ้นดังนี้  
12.ตัวชี้วัด: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่  
หน่วยวัด : คะแนน 
คะแนน: 5 คะแนน 
กำหนดเกณฑ์การแปรผลระดับความพึงพอใจดังนี้ 
 

ค่าเฉลี่ย คะแนน การแปรผล 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 1  คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 2  คะแนน ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 3  คะแนน ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 4  คะแนน ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 5  คะแนน ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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คำอธิบาย: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เป็นการวัดระดับความสำเร็จของโครงการ 
ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งอุทัย หิรัญโต กล่าวว่าประสิทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงา นที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (human satisfaction and benefit produced) และยังต้องพิจารณาเรื่อง
เวลา รวมถึงคุณค่าทางสังคมด้วย ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล มูโนะ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องออกลงพื้นที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชน ตามระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการดำเนินงานก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงเป็น
ตัวชี ้วัดที่จะช่วยให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จของโครงการ อบต.เคลื่อนที่แหล่ งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยแจกแบบสอบถามให้แก่
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและนำมาประมวลผลจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อม
ภาพถ่าย เอกสารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารโครงการ สำเนาหนังสือราชการ ลายมือชื่อผู้เข้ารับบริการ รายงานการ
ประชุม เป็นต้น 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกจิการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเปน็อยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล/แผนชุมชนเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นมาซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริม
ประชาชนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันรับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความต้องการของตนเองร่วมกันคิดหาทางแก้ไขด้วยกัน
บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนที่มีอยู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความสำคัญใช้เป็นเครื่ องมือในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาหมู ่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที ่จัดทำขึ ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มา
พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารวมทั้งสอดคลอ้งกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนโดยให้นำข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจาก
ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และกำหนด
กรอบการจัดทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิผล ลดการซ้ำซ้อนของโครงการเกิดบูรณา
การความคิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นที่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจะดำเนินการจัดทำโครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล/แผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน เพื่อดำเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพื่อสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือทางการบริหารและกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 



3.3 เพื่อใหก้ระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกันลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน กลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี 

ส่วนร่วม 
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 4.3 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 4.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 4.5 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 4.6 คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา อสม. และประชาชนท่ัวไป 
 4.7 เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ (ทุกสำนัก/กอง) 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
1. โรงเรียนตาดีกาดารุสลามมูโนะ หมู่ที่ 1 
2. มัสยิดอัลเราะมาน หมู่ที่ 2 
3. ศาลาประชมคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
4. มัสยิดอิสลามียะห์ หมู่ที่ 4 
5. ศาลาประชมคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ประชาคมระดับตำบล 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 
6.3 ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดโครงการ ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่ ประชุม

หัวหน้าหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการฯ 
6.5 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนประจำปี  
6.6 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

  -ประชาคมท้องถิ่น 
  -ประชาคมตำบล 
  -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
  -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 

6.7 ดำเนินการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

30,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะบูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ทุกหมู่บ้าน สามารถจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือแนวทางการ

พัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง เป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

10.2 หมู่บ้าน มีแผนชุมชนที่ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายในและประสานงานด้านงบประมาณกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ 

10.3องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน 

10.4 กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
ลำดับที่ 2 
1.ชื่อโครงการ: โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 
2.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ของชุมชนท่ียั่งยืน โดยมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจะ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น บทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน จะเป็นส่วนผลักดันใน
การสร้างแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาด้วยความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านเอง ซึ่งสอดคล้องตามความหมายของแผน
แม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงาน เพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง กำหนดทิศทางของตนเอง สร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด วัฒนธรรมดั้ งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับ
การเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคต
ได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 
มีนาคม 2553  เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดทำแผนชุมชน และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สำหรับเป็นรากฐานและแนว
ทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ  ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ตำบล  

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้
หมู่บ้านสามารถพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้  รวมถึงสามารถบูรณาการแผนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมเสนอโครงการกิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนแก่ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ
อบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้านขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อส่งเสริมทบทวนความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
3.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาตำบลมูโนะ 
3.3 เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านและระดับตำบล  

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนผู้มีหน้าท่ีจัดทำแผนชุมชนหมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้านในตำบลมูโนะ25 คน 

5. วิธีการดำเนินการ 

5.1 จัดทำหลักสูตร กำหนดการการฝึกอบรม 
5.2 เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานโครงการ 
5.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อวิทยากร จัดเตรียมสถานท่ีจัดฝึกอบรม 
5.4 ประสานคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนจำนวน 25 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม 
5.5 ดำเนินการฝึกอบรม โดยแบ่งกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชน ออกเป็น  5 กลุ่ม ดำเนินการให้

ความรู้ 



5.6 ฝึกปฏิบัติในการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน 
5.7 ฝึกปฏิบัติในการประชุมจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนในระดับตำบล 
5.8 ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
5.9 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใน 30 วัน หลังจากการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
ปีงบประมาณ 2563 

7. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

8. งบประมาณ 
15,000.-บาท 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. หน่วยงานร่วมบูรณาการ   
 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุไหงโก-ลก 
11. การประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลโครงการตามตัวชี ้ว ัดความสำเร ็จโดยนำเอาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตรวจสอบได้จาก
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
12. ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนผู้มีหน้าที่จัดทำแผนชุมชนหมู่บ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนและเป็น
เครือข่ายกลไกขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแกนนำในการจัดทำแผนชุมชนร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านโดยที่กิจกรรมต่างๆ ในแผนชุมชนมีความสอดคล้องบูรณาการกับแผนพัฒนาตำบลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
13. ตัวชี้วัด  (Milestone) ระดับความสำเร็จของโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 

หน่วยวัด : ระดับ 
คะแนน  :  5 คะแนน 
คำอธิบาย: ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการ
ขับเคลื่อนหรือ “องค์กรอำนวยการ”ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนทบทวนแผน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/
ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้
เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้านโดยวัดผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการจากการที่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนเข้ารับ
การฝึกอบรม มีการดำเนินการทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนของหมู่บ้านตนเองและในระดับตำบล ดำเนินการตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรมในแผนชุมชนระดับตำบลว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะอย่างน้อยร้อยละ 60 
ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1 *     
2 * *    
3 * * *   
4 * * * *  
5 * * * * * 

 



โดยท่ี 
ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผน
ชุมชนหมู่บ้าน    

ขั้นตอนท่ี 2 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชนหมู่บ้านของ
ตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 3 มีการปฏิบัติการประชุมทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชนในระดับตำบล 

ขั้นตอนท่ี 4 
ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนระดับตำบลว่ามคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ อย่างน้อยจำนวนร้อยละ 60 ของโครงการ/กิจกรรมท้ังหมดใน
แผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนท่ี 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารโครงการ 
-  รายมือช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
-  หนังสือส่ง 
-  แผนชุมชน หมู่บ้านที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุง 
-  แผนชุมชนในระดับตำบลที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุง 
-  รูปถ่าย 
-  เอกสารเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนระดับตำบลกับแผนพัฒนาสามปี 
-  เอกสารประเมินการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ลำดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ :มาตรการ “จัดต้ังศูนย์และเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต อบต.” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข 
แก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่
รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้านในเขตตำบลมูโนะซึ่งปัญหาของประชาชนในพื้นที่ก็มีอยู่เป็นประจำที่เกี่ยวกับการเรื่องร้องทุกข์
และร้องเรียน ซึ่งทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องมาโดยตลอดทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ” ณ  สำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน (ตู้แดง)  ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อยา่งถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลใน
การทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.4 เพื่อลดปัญหาการร้องทุกข์และร้องเรียนและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลมูโนะ 
3.5 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการอำนวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



3.6 เพื่อให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและรับ ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต จากประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องเรียนการทุจริต 
6.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
7.1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-621020-2 ทางโทรสารหมายเลข 073-621020-2 
7.3 ทางเว็บไซต์ : www.munok.go.th 
7.4 ทางไปรษณีย์ : 49/1  ม.1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือนทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่น
ตำบลมูโนะ 

10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
10.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“กําหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ 
มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอน
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดํารงธรรมอบต. อยู่ภายใต้กํากับดูแลของศูนย์ดํารง
ธรรมจังหวัด จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ 
และข้อเสนอแนะของประชาชน 



 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื ่อง
ร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื ่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนได้ทราบขั ้นตอน และ
กระบวนการในการร้องเรียน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
3.3 เพือ่ให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
3.4 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่าง

สม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
3.5 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ 

และข้อเสนอแนะของประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและกําหนดขั้นตอน/กระบวนการในการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการ 

ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายกลุ่มงานหรือสำนักรับผิดชอบในการมีระบบระบบการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียน จดหมายทางไปรษณีย์ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น รวมทั้งจัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยการกำหนด
ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน หรือเรื่อง
ร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแล้วดำเนินการจัดทำเป็นเอกสาร “แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน” หรือ “คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน” 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
ลำดับที่ 2 
๑.  ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและถือเป็นการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนโดยตรง  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถใช้เป็นช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียนและเป็นกลไกในการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งกลไกในการการตรวจสอบทำให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและโปร่งใส 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกลในการ
ตรวจสอบดังกล่าวเพื่อให้มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกรวดเร็วและเหมาะสม 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 



๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้มาขอรบับริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๕.  พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๖.  วิธีดำเนินการ 
๖.๑ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบล มูโนะแจ้งการให้บริการ

สาธารณะ เบาะแสการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และเรื่องอื่นๆ ผ่านช่องทางดังนี้ 
- แจ้งกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงท่ี อบต. 
- แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-7362-1020-2 
- แจ้งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เลขที่ 49/1 หมู่ 1 ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส 9612๐ 
- แจ้งทางเว็บไซต์  www.munok.go.th 

 - แจ้งทาง e-mail: abt_muno@hotmail.com 
- แจ้งทาง facebook: www. Facebook.com/ 
- ช่องทางอื่น  ๆจากส่วนราชการต่างๆ   เช่น  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อส่งมาให้ อบต.

ตรวจสอบ 
- แจ้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลโดยตรง 
๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการแจ้งผลการพิจารณา

แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดขอบ 
 งานกฎหมายและคดี  สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมเป็นกลาง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน  หลีกเลี่ยงปัญหาการรับ
เงินสินบนในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องกับผู้ร้องเรียน 
ลำดับที่ 3 
๑.  ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเร่ืองขั้นตอนร้องเรียน 
๒.  หลักการและเหตุผล 

การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่สำคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมความ
โปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียสามารถสะท้อนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในปีงบประมาณใดไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานหรือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานก็จะต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่
มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความ
โปร่งใสและมีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/การให้บริการ จัดขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการ

mailto:abt_muno@hotmail.com


จัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่อบต . หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ดังกล่าวขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้มีแผนผังขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
  ๓.๒ เพื่อเผยแพร่แสดงขั้นตอนหรอืแนวทางการปฏิบัติในการจดัการเรื่องร้องเรียนการปฏิบตัิงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานหรือเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้มาขอรบับริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๕.  พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖.  วิธีดำเนินการ 

๖.1 จดัตั้งศูนย/์จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๖.๒ จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
๖.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
๖.๔ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารขออนุมัติ 
๖.๕ ปิดประกาศเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนทราบตามช่องทางต่างๆ  

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดขอบ 
 สำนักปลดั  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเร่ืองระยะเวลา และผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ :มาตรการ“แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
2. หลักการและเหตุผล 

ราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง อบต.) สามารถดำเนินการควบคุมปัญหาด้าน สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การ
รักษาความสะอาด ในที่ หรือทางสาธารณะ สถานสาธารณะ การรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด 
สถานสาธารณะ การรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหาร รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ หรือโรคติดต่ออันตราย เกิดขึ้นในเขตท้องที่ ก็มีมาตรการในการควบคุม และการ
จัดการ เพื่อการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในพ้ืนท่ีนั้นได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง อบต.) จะมีอำนาจดำเนินการ และควบคุมเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว ซึ่ง
นับว่า เป็นมาตรการการป้องกัน และควบคุมเบื้องต้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นนั้น แต่โดยข้อ เท็จจริง 
ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.) ก็ไม่อาจดำเนินการให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่ อง ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 จึงได้
กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจดำเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ซึ่งหมายถึง "การกระทำใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความเสื ่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนข้างเคียง" ทั ้งนี ้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535มาตรการคุ้มครองประชาชน กรณีเหตุรำคาญนี้ จึงเป็นมาตรการที่อุดช่องว่าง ที่อาจ
เกิดขึ้น จากการขาดความรับผิดชอบของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด ท่ีทำให้เกิดสภาวะความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการใหป้ระชาชนอยู่ใน
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อยา่งปกติสุข 

ดังนั้นเมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญเช่น
กลิ่นเหม็นเสียงดังการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ ขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล น้ำเน่าเสีย มลพิษทางเสียง เป็นต้น กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อแกไ้ขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื ่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี ่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปญัหาได้อยา่งถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพื่อเปน็การบริการประชาชนให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
3.3 เพื่อเปน็การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหนา้ที ่

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์กี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๕.  พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๖. วิธีดำเนินการ 
๖.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) 
๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
๖.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผา่นศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และนำเรื ่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อแกไ้ขปญัหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
๖.5 แจง้ผลการปฏิบตัิงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วันนับแต่วันรับแจ้ง 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
ใหบ้ริการในวันเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข/์ร้องเรียนได้แก่  
1) ไปรษณีย ์
2) โทรศัพท ์
3) โทรสาร 
4) เว็บไซต ์
5) เฟสบุ๊ค 
๖) Line 
๗) กระดานสนทนา 
๘) อื่นๆ  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล

สังคมและการอยูร่่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะ 

๑๐.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๑๐.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการดำเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 



ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม :กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้หน่วยงานของทาง
ราชการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจน
ดำเนินการแก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที ่10 กุมภาพันธ ์2558 ได้กำหนดให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคำ
ร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการ
ปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการ
ตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อำนาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่ายเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องได้รับทราบโดยเร็วไม่เกิน  15 วันเพื่อให้การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยา่งเคร่งครัดลดปัญหาการทุจริต 
3.2 เพื่อใหเ้กิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ

การดำเนินงานของทางราชการ 
๓.๔ เพื่อเป็นการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
๓.๕ เพื่อมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีการดำเนินการ 
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

9. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

ลำดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ :มาตรการ “กำหนดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เร่ืองท่ัวไปและเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้หน่วยงานของ
ทางราชการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจน
ดำเนินการแก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจาย



อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที ่10 กุมภาพันธ ์2558 ได้กำหนดให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคำ
ร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการ
ปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 
 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื ่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน         
ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/Line เป็นต้น 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 “เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 ดังนั ้น หน่วยงานควรมีการกำหนดให้มีกระบวนงาน มีขั ้นตอนการปฏิบัติ มีช่องทางการร้องเรียน มีหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานเรือ่งร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงการสรุป
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื ่อง
ร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะทราบช่องทางกระบวนการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 

3.2 เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่หน่วยงาน
ได้กำหนดไว้ เพื่อความโปร่งใส 

3.3 เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานมีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้าง 
3.5 เพื่อเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 
3.6 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. เป้าหมายการดำเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 6.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อสะดวกในการประสานงาน 
 6.4 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกำหนดช่องทางการร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

6.5 เผยแพร่ช่องทางช่องทางการร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ 
6.6 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ 
6.7 จดบันทึกข้อร้องเรียน 
6.8 ประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
6.9 ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
6.10 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 



9. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีช่องทางให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
ลำดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ :มาตรการ “ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์เร่ืองท่ัวไปและเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้หน่วยงานของ
ทางราชการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจน
ดำเนินการแก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ 10 กุมภาพันธ ์2558 ได้กำหนดให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคำ
ร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการ
ปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 “เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ผู้ร้องทราบ 
3.3 เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ้างของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๓.๔ เพื่อให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.5 เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 6.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อสะดวกในการประสานงาน 
 6.4 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

6.5 เผยแพร่คู่มือการร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ 
6.6 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ 
6.7 จดบันทึกข้อร้องเรียน 
6.8 ประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
6.9 ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
6.10 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 



6.11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบทางช่องทางต่างๆ ท่ีกำหนดไว้ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
9. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และได้แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ให้ผู้
ร้องเรียนทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
ลำดับที่ 5 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินการเร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างให้ผู้ร้องทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้หน่วยงานของทาง
ราชการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์บำรุงสุขตลอดจน
ดำเนินการแก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที ่10 กุมภาพันธ ์2558 ได้กำหนดให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคำ
ร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการ
ปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
 “เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดให้มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปให้ผู้รอ้งทราบ และระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจดัซื้อจดั
จ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื ่องร้องเรีย น ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ผู้ร้องทราบ 
3.3 เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๓.๔ เพื่อให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 6.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อสะดวกในการประสานงาน 
 6.4 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้าง เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

6.5 เผยแพร่คู่มือการร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้าง ให้สาธารณชนรับทราบ 
6.6 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ 
6.7 จดบันทึกข้อร้องเรียน 



6.8 ประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
6.9 ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
6.10 ทำรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 
6.11 ทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมเสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ โดยระบุปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข (รายไตรมาสหรือรายปี) เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบทางช่องทางต่างๆ ท่ีกำหนดไว้ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
9. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 หน่วยงานได้แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องเรียนทราบตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดแล้วเสรจ็ภายใน 15 วัน 
ลำดับที่ 6 
1. ชื่อมาตรการ :มาตรการ “จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและระบบ  
                     การคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ั น 
(ศปท.) ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อ ยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือ เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนด ผ่านช่องทางที ่หน่วยงานกำหนด เช่น ตู ้ไปรษณีย์ เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื ่องทุจริตคอร์ร ัปช่ัน              
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของอบต. 
 การร้องเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วนตำบล กระทำความผิดทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กำหนดไว้ว่า
เป็นความผิดทางวินัย และได้กำหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นท้ังเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู ้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีสิทธิเสนอคำร้องเรียน/       
แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ 
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอบต. 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐและเพื่อให้มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต มีระบบคุ้มครอง
ผู้ให้เบาะแสการทุจริตตลอดจนมีช่องทางการรับเรื่องการทุจริตดังกล่าว จึงกำหนดมาตรการ “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันให้มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน”ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 

3.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการรับเรื ่องราวร้องทุกข์        
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 



๓.3 เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
3.4 เพื่อให้ความสำคัญกับภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
3.5 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูล 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ 
6.3 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง 
6.4 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรืออาจจะมอบหมายให้ตัวแทนแจ้งผลความคืบหน้า

เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 
วันและสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

6.5 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต
และคอร์รัปช่ันจริงจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปช่ันตามที่ได้ถูกกล่าวหา 

6.6 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปช่ันจริงการทุจริตและคอร์รัปชั่นนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ อบต.มูโนะ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้และ
หากการกระทำทุจริตและคอร์รัปช่ันนั้นผิดกฎหมายผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของ
ทางราชการ 

6.7 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่า
กระทำโดยไม่สุจริตหรือทำผิดช่องทางถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ อบต.มูโนะบุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐาน
โทษด้วยแต่หากเป็นบุคคลภายนอกและอบต.ได้รับความเสียหายอบต.จะพิจารณาดาเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
9. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อย 
อาทิ เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ทั้งแผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจำปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด
และกำหนดการจัดทำแผนพัฒนา โดยร่วมเสนอปัญหาความต้องการ และร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในรูปแบบ
กระบวนการประชาคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาในภาพรวม ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่าคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมือง



พัทยาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ข้อ 9       

ข้อ 10 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 26 กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของอปท.ในการร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดทำแผนจะเห็นได้ว่า หลักแห่งการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสย่อมมีความสำคัญในการนำไปสู่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังเป็นหลักการที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่เป็นหลักในการบริหารงานท้ัง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการ
ประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงมีมาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

3.2 เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 9 

๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 
๓.๔ เพื่อให้มีองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๓ รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจดัทำร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

๖.๓ จัดทำร่างแผนพัฒนานำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าท่ี 

๖.๔ จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
๖.๕ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น 
๖.๖ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะบางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กําหนดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง
ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 
องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9  



8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเพื่อเป็น

องค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมูโนะเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี” 
2. หลักการและเหตุผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นกฎหมายที่ค่อนขา้งใหม่และมีจำนวนหลาย
ฉบับด้วยกันทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
กระจายอำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้จัดทำมาตรการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปีขึ้นเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้  
๓.๒ เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้ับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณอีกทางหนึ่ง

ดว้ย 
๓.๔ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนท่ีสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มมากข้ึนให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรในท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้นำองค์กรประชาชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้นำชุมชนแพทย์ประจำตำบลอาสาสมัคร
สาธารณสุขผู้นำศาสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพตลอดจนประชาชนท่ัวไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.1 ติดต่อประสานงาน 
๖.2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการ 
๖.3 วางแผนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และคู่มือมาตรการ 
๖.4 เสนอมาตรการเพื่อขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖.5 ดำเนินมาตรการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 
๖.๖ ติดตามและประเมินผลมาตรการเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเสนอผู้บริหารทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 



ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญจึงควรให้
คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเองดังความหมายของแผนแม่บทชุมชน
ที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองกำหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทำใหชุ้มชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงินทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้รู้จัก
ชุมชนของตนเองสามารถคน้หาทรัพยากรและศักยภาพของตนเองตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตไดแ้ละการประสาน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบัน
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่นข้อดีโอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมายมีชอ่งทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้อยา่งเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.1 ประชุมผู้บริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
๖.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการพร้อมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
๖.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน 
๖.4 สง่แผนชุมชนให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อใหเ้กิดทัศนคติที่
ดีเอื้ออาทรต่อกันได้รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองได้ 
ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนโดย
ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นถ้าหากประชาชนมีสาวนร่วมตั้งแต่การตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆของท้องถิ่นแล้ว จะทำให้
การบริการสาธารณะต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด 

นอกจากน้ีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของอบต. รับทราบขั้นตอนการดำเนินงาน
ของอบต. จะมีผลทำให้การดำเนินงานของอบต. มีความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการทำงาน
วิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อนำมาบริหารงานภายในท้องถิ่น การมีส่วนร่วม



เข้ามาตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น เช่น การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ ขอเข้าร่วมเป็น
ประชาคมของท้องถิ่น เป็นต้น 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ การจัดทำงบประมาณ ร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการ 
๓.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน 
๓.๕ เพื่อให้ผู้บริหารอปท. บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรงกับความต้องการของประชาชนและรับผิดชอบต่อประชาชนให้

มากขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยมีประชาชนร่วมเป็นกรรมการ 
 ๖.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพร้อมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 

๖.3 ดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการ 
๖.4 เผยแพร่กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

3.3.2 ดำเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
9) พ.ศ.2553 ข้อ 28 วรรคแรก กำหนดให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและเป็น
ธรรมการเข้าร่วมในการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักการกระจายอำนาจการทำงานของอปท. ต้องเปน็ไป
ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ในการซื้อหรือการจ้างอปท.ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นจึงควรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอปท.ที่กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทุกครั้งให้ผู้บริหาร 
อปท. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้แล้วแต่กรณี 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงเห็นควรมีมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ      
อยา่งแข็งขัน 

3.2 เพื่อให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 



3.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นการลดต้นทุนการป้องกันการทุจริตโดย
อาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยรัฐทำหน้าท่ีจัดหาเครื่องมือและให้อำนาจกับภาคประชาชนในกระบวนการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบ 

3.4 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง5หมู่บ้าน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1 ประชุมตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 5 หมู่บ้านเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้

ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาพัสดุ 
10.2 ภาคประชาชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุของท้องถิ่น 

ลำดับที่ 2  
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐอาจจัด
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดก็ได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการ
คลังส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การทำบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังซึ่งมี
สาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทำและ ไม่จัดทำ 
อันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่างเช่นไม่จัดให้มีการแต่งตั ้งผู ้แทนชุมชนหรือผู ้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิม ๆ ในการตรวจรับงานจ้างได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วนยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝ่ายสำหรับการทำงานของ อปท. ได้มี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอปท.ในหลายๆ ส่วน เช่นให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่นเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ มีความสำคัญต่อ อปท. ที่ก่อให้เกิดความโปร่งใส 
ดังนั้น อปท. ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของ อปท. ได้แก่ มีส่วนร่วมในโครงการ การ
ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกิจการสภาท้องถิ่น การเปิดเวทีสาธารณะในการให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมกับ อปท. หรือ อปท. ต้องเป็นองค์กรแบบเปิดเพื่อให้ภาคประชาสังคมมีสว่นร่วมรบัรู้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อรว่ม
แก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจัดกิจกรรมการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
3.2 เพื่อให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 



3.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.5 เพื่อส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ อปท. อย่างแข็งขัน 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้านที่ยอมรับจากทุกฝ่าย 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
6.2 รับสมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
6.4 คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ 
6.5 ประกาศเผยแพร่ผลการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ 
6.6 ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแต่ละประเภท 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานจัดหาพัสดุของท้องถิ่น 
10.2 ภาคประชาชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุของท้องถิ่น 

3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
3.3 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 



5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดทํากิจกรรมและขออนุมัติ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรม 
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี ้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

พร้อมตัวช้ีวัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการแก้ไข

ต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
ลำดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แต่งต้ังประชาชนเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ข้อ 4  
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค
การบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



เมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทีม่ีกฎหมายจัดตั้งและในหมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำหน้าท่ีกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
 เพื ่อประโยชนของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ ่นสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะน ำไป
ปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงมีมาตรการแต่งตั ้งประชาชนเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.         
ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.มูโนะ ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอบต. 
3.2 เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้าน 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อมาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. 
6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6.3 คัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6.4 ผบูริหารทองถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทองถิ่นประกอบด้วย   

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิน่ท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๓) ผูแทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนา้ที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผู

บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ให้ปดประกาศโดยเปดเผยไมน้อย
กว่าสามสิบวัน 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพือ่ชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ที่ทุกฝ่ายยอมรับ 
ลำดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
                     บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง 
บทบาทของประชาชน 

3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   
มูโนะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 

6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง   

ทีด่ ี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือ

โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 



ลำดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรรมการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำโครงการต่างๆ และรายงานผลนำเสนอให้ 
ผู้บริหารทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมีความสำคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆ 
ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต อีกทั้งความ
มั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทำบริการ
ให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้า ในการดำเนินงาน การที่อาจจะไม่
สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่
ดำเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การ
ปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญเกิดขึ้น 

การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการกระจายอำนาจ เนื่องจากภารกิ จของ
รัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึง
เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับ
ท้องถิ่นอื่น ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีตอ่ประเทศโดยสว่นรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวเอง การ
ปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง การปกครองท้องถิ่นโดยยึด
หลักการกระจายอำนาจ ทำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
 จากแนวคิดของการกระจายอำนาจของท้องถิ่นในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้ มากที่สุดและการบริการถือว่าเป็น
ด่านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน เพราะถ้ามีบริการที่ดีย่อมทำให้ผู้รับบริการ
หรือประชาชนมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้เห็นถึงความสำคัญของการให้บริการจึงต้องทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บรกิาร  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิง่อำนวยความสะดวก ในงานต่างๆ 
ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพื่อต้องการทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อที่นำผลการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพือ่ประเมินความพึงพอใจท่ีประชาชนมีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในภาพรวมเพื่อนำไปใช้
ในการสรุปผลและปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป  

3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
3.5 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
3.6 เพื่อนำผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขของประชาชนในท้องถิ่น 
3.7 เพือ่ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต. 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนตำบลมูโนะ ตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการมากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 

6.1 กำหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ามารับบริการในอบต.โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  100  คน   
6.2 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
6.3 บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
6.4 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการสำรวจ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต. 

10.2 ทำให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ และนำผลการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการประทำอย่าง
เป็นขั้นตอถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติ
ที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องจะทำให้การ
ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

นอกจากน้ี การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน  พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
๓.๓ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่

กำหนด 
๓.๔ เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
๓.๕ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มาจากการปฏิบัติงาน

ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ก่อนท่ีหน่วยตรวจสอบภายนอก 
คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อำเภอ) เข้าตรวจ 

๓.๗ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
๓.๘ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในหารปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน

ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

หน่วยตรวจรับขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

สว่นราชการทุกหน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
 



6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 จดัทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป

ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่
ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงนิการพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงาน 
ด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบังคับคำสั่งที่ทางราชการกำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมคีวามเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดนอ้ยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนว่ยงานท่ีมีอยู่อยา่งคุ้มคา่ประหยดั 
10.4 ลูกหนีภ้าษีโรงเรือนและที่ดนิค้างชำระลดน้อยลง 

ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กำหนดให้หนว่ย
รับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างนอ้ยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงไดม้ีการจัดทำและ
รายงานการควบคมุภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำทุกป ี
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับย่อยและในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะทราบตามแบบที่

ระเบียบกำหนด 
3.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตาม

กำหนด 
๓.๔ เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่สามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดับองค์กร 
๖.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดับหน่วยงานย่อย 



๖.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กสว่นราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.4 คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดับหน่วยงานย่อยดำเนินการประเมินองค์ประกอบตาม

แบบปย.1 และประเมินผลการปรบัปรุงการควบคุมภายในตาม แบบ ปย.2 
๖.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรดำเนินการรวบรวมเพื่อจัดทำรายงานการ

ควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กรและนำเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1๐.๑ บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
๑๐.2 ลดโอกาสความผิดพลาดป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบตัิงาน 
๑๐.3 เกิดประโยชน์สูงสดุต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
๑๐.๔ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในของอบต.มูโนะ มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
ลำดับที่ ๑ 
๑. ชื่อกิจกรรม:กจิกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือ
เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชี
หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนดไว้ซึ ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านการเงิน และบัญชีใน
หน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กำหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายใน ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 



 ๓.๔ เพื่อนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 ๓.๕ เพื่อสร้างการรับรู้ของส่วนราชการถึงแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงให้ผู้
กำกับดูแลทราบ 
๕. พ้ืนที่ดำเนินการ 

หน่วยตรวจรับ องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
๖.  วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๖.๒  ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๖.๓  มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ผู้กำกับ
ดูแล และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ สงขลา 
 ๖.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
๘.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด /กองคลัง /กองช่าง /กองการศึกษา ฯ /กองสาธารณสุขฯ/และกองสวัสดิการสังคม 
๙.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุม้คา่ 
 ๑๐.๓ มีข้อมลูและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถนำไปใช้ในการตดัสินใจ 
 ๑๐.๔ การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๑๐.๕ เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๑. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๑.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๑๑.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๑๑.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๑.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๑.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 
ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกจิ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการทำงานโดยเน้น
ผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน  สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการ
ตรวจสอบการทุจริต  เช่น  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน     
เป็นต้น 



“ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ” หมายถึงระบบท่ีหน่วยงาน
จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานว่า มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการ
ละเว้นการให้บริการประชาชนหรือไม่ ท้ังนี้ ระบบดังกล่าวอาจใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 
และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ท้ังที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้
อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อย่างไรก็ตาม การกำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอในการกำกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางรายอาจไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออาศัยช่องโหว่ของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อกระทำการทุจริตหรือกระทำการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง/พวกพ้อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผล
กระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทำให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กร
เป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ 

๓.๒ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ จะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ เช่น บันทึก/หนังสือสั่งการ
จากผู้บังคับบัญชา/ แนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำระบบป้องกันหรือการตรวจสอบเพือ่ป้องกันการละเว้นการปฏิบตัิหนา้ที่ 
๖.2 ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการ กรอบแนวทาง การจดัทำ ข้ันตอน มาตรการป้องกัน 
๖.3 จดัทำมาตรการระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ตามภารกิจ 
๖.4 ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติมาตรการ 
๖.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ  
6.6 รายงานผลการดำเนินมาตรการเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีระบบป้องกันหรือการตรวจสอบ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือระบบตรวจสอบผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานได้
จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 
 



ลำดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ 
บรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในด้านการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่ น โดยมีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ท้องถิ่นของตนเองทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับท้องถิ่นของตนได้โดยตรง และให้มีองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลาง 
กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ การแต่งตั้งการโยกย้าย 
การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรมและหลกัการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้ง  

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้กําหนดมาตรการสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่ม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อแต่งตั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
 3.2 เพื่อเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร/แนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดแูลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล  ครผูู้ดูแลเด็ก  พนักงานจ้าง ท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึ งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 - มีการติดประกาศประชาสมัพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมูโนะรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคณุสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดย
การประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 



 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพื่อ
ความโปร่งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขัน้เงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะ ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑห์รือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็น
ธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอน
การดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการ
ทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวก
ให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการทํางานมี



กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เกดิความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ดูแล การบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานได้ 
 3.3 เพื่อปฏิบัติงานใหถู้กต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.4 เพื่อให้การบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององคก์ร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นตำบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิน้ปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดาํเนินงานตามที่กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ   
ทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
ลำดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายเงิน และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ - จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การรับ- จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 



5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 6.2 แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 6.3 เปิดช่องทางให้โอกาสประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 6.4 สรุปผลการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น วารสารเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะทําให้เกิด
ความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - 2561)       

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการกำหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื ้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพื ่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ
เปิดจากการปฏิบัติจริงส่วนองค์การบริหารสว่นตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มกับภาครัฐมาก
ขึ้นเพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสนับสนุนใหต้ัวแทนภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
มูโนะ 

3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวขอ้งกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะใหเ้กิดการพัฒนาได้ 
อยา่งคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่
กรรมการตรวจการจ้าง 



6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหาร
สว่นตำบลมูโนะ ใหค้วามสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทน
ชุมชนไม่ตอ้งร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมี
ความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอยา่งละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจรับพัสดุการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
เป็นอย่างดีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลือ่นหรือปฏิบัตไิม่ครบถ้วนในหนา้ที่ความรับผดิชอบตามอำนาจหน้าที่ท่ีตนเองไดร้บั
การแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นนอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญา
วินัยหรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้างประกอบกับได้มีการเชิญให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างเพื่อความโปร่งใสจึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งใหท้ำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจการจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้อง
กับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 
๓.๓ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการ และความรับผิดของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๓.๔ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านงานช่าง ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการตรวจการจ้าง 
๓.๕ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล   

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากประชาชนและทุกฝ่ายยอมรับ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ข้าร่วมอบรม 
 



7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจา้งอยา่งถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดทำประกาศรายงานผลการดำเนินโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบและตาม 
                      ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามแล ะประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550มาตรา 287 
วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) องค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะจึงมีมาตรการ “จัดทำประกาศรายงานผลการดำเนินโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบและตาม
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้” เพื่อประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 6.2 คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการทุกโครงการในรอบปี วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6.3 รายงานผลการดำเนินงานของอบต.ให้ผู้บริหารทราบ 
6.4 จดัทำประกาศรายงานผลการดำเนินโครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีประกาศรายงานผลการดำเนินโครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนไดท้ราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ 
 
 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้
ลำดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ :โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและได้รับทราบปัญหา
ความเดือดร้อนด้านต่างๆ มาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้เช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความขัดแย้งของคนในสังคมอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย เพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีของประชาชนชาวตําบลมูโนะต่อการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนตําบลมูโนะ
และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และเพื่อสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม โดยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ในการเผยแพร่ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบถึงแนวคิด คุณประโยชน์ และ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในชุมชน
ท้องถิ่น โดยจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเยาวชน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชนอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ เรื่องการกำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๑๕) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประกอบกับส่วนที่ ๓ เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ ๒๖๗ 
และข้อ ๒๗๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถ การจัดการความขัดแย้ง หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ให้แก่เยาวชน ประชาชน บุคลากรในสังกัดและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นที่จะต้องออกไปเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่
ประชาชนในท้องถิ่นจึงได้จัดทำโครงการขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มีมากข้ึน 
3.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมาย และได้รู้ถึงวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
3.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  
3.4 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมอบต.มูโนะศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ในการ

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
3.5 เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่นภาครัฐ ภาคประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต 
3.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมายคำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
3.8 เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่างๆ ของประชาชนในเขตอบต.มูโนะ รวบรวมเป็นข้อมูลในการดำเนินการให้

ความรู้หรือความช่วยเหลือในด้านต่างๆต่อไป 
3.9 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ พร้อมนำไปใช้ในการบริหารงาน และปฏิบัติงานให้

ดียิ่งขึ้น 
๓.๑๐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนกลุ่มชุมชน/อาชีพ ผู้แทนนักเรียนหรือผู้แทนเยาวชน และประชาชนท่ัวไปจำนวน  100  
คน 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในตำบลมูโนะ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
6.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
๖.๔ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน 

 ๖.๕ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  ๖.๕.๑ การบรรยาย 
  ๖.๕.๒ กิจกรรมระดมสมองและวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 

๖.๖ ประเมินผลโครงการ 
  ๖.๖.๑ การประเมินผล pre-test 

๖.๖.๒ การประเมินผล post-test 
 ๖.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

๖.๘ การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทำโครงการ 
๖.๙ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
๖.1๐ สรุปผล และรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย จำนวน 3๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะพนักงานส่วนตำบล กำนัน
และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่มชุมชน/อาชีพ ผู้แทนนักเรียนหรือผู้แทนเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการ
ฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในความรู้ด้านกฎหมายสามารถนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๑๐.๒  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะพนักงานส่วนตำบล กำนัน
และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนกลุ่มชุมชน/อาชีพ ผู้แทนนักเรียนหรือผู้แทนเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อลดปริมาณข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ในท้องถิ่น 
ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายทอ้งถิ่นผูบ้ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศคำสั่งเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการ
อย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบความชำนาญประสบการณ์หรือขาดความรู้กฎหมาย
ระเบียบประกาศคำสั่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตา่งๆที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร



ท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงจำเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายคำสั่งและหลักเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอ่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่นไม่ตอ้งเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ด ังน ั ้นเพ ื ่อให้ผู้บร ิหารและสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลมูโนะเพิ ่มพ ูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตาม
มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐเรื่องการรบัทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหนา้ที่ของรัฐตามมาตรา 103 แหง่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้
ความรู้ดา้นระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื ่อให้ผู้บร ิหารและสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลมูโนะ ได้ เพ ิ ่มพูนความรู้  ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพื่อใหผู้้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยส์ินและหนี้สิน 

3.3 เพื่อใหผู้้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจมิใหด้ำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จดัทำโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการวันเวลาและสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะเข้ารับการ

อบรม 
6.3 อบรมใหค้วามรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
๓๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

10.2 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 



10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหนา้ที่ของรัฐตามมาตรา 103 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้วยเหตุผลดังกล่าวการ
พัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่
สำคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ดำเนินการเพื่อให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วยเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ
เพื่อเปน็การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นใหท้้องถิ่นมีความเจริญก้าวหนา้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทำงานตามบทบาท
และอำนาจหนา้ที ่

3.2 เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อยา่งถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและหนว่ยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานภายนอกเพื่อ

เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแตก่รณี 
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้า

รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองทีร่ับผิดชอบ 
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภาโดยผ่านนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6.4 งานบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงานเสนอนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลมูโนะทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

100,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคลสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 



11. ตัวชี้วัด 
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีอิสระเตม็ที่
ในการดำเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใหเ้ป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะทำให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถนำไปสู่ความ
โปร่งใสในองคก์ารบริหารส่วนตำบลและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงได้ดำเนินกิจกรรมสง่เสรมิสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝา่ยบริหารขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหนว่ยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหา
การทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเปน็กลไกสำหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
6.1 จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆเช่นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆการ

แปรญัตติร่างขอ้บัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯลฯ 
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภาสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหนา้ที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบและหลายฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่นอันได้แก่ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่าย
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็งเพื ่อเสริมสร้างแนวคิด



ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับ
ฝ่ายบริหารและที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงาน
จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการ
ทำงาน 

3.2 เพื่อเปน็การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพื่อเปน็การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดำเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปน็คณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆเช่น 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภาสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลมูโนะ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปช่ันหมายถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา
และไวว้างใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 



3. วัตถุประสงค ์
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน และภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอรร์ปัช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นตำบลมโูนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เชญิคณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน่ 
6.2 เชญิคณะกรรมการชุมชนหรอืตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอรร์ัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน่และสามารถตรวจสอบการคอร์รัปช่ันได ้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเปน็หนว่ยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน่ในระดับองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้าระวังป้อง
ปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและ
มีส่วนรว่มในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 
๓.๓ เพื่อเผยแพร่หลักการ แนวคิดการต่อต้านทุจริตของหน่วยงานตามช่องทางต่างๆ ให้ชุมชนมีการเฝ้าระวัง 
๓.๔ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ณบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ศาลาประชาคม เว็บไซต์ ช่องทางอื่นๆ 
6.3 มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพทต์ลอดเวลาทำการ ณ ท่ีทำการ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกขก์ารทุจริต 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2563 
 



8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
10.2 นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนการทุจริตไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2๕๓๗และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตำบล มีภารกิจหน้าที่ท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นใน
การสร้างจิตสำนึกค่านิยมการบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นใหม้ีความก้าวหนา้เจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่ วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่นดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ
ดา้นในการร่วมกันพัฒนาทอ้งถิ่น 

ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นจึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี
ความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์

๓.1 เพื่อสร้างแกนนำแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของทอ้งถิ่น 
๓.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหก้ับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๓.3 เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการปอ้งกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขา้มามีส่วนร่วมในการ

เป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
5. สถานที่ดำเนินการ 

ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6. วิธีดำเนินงาน 

๖.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนร่ วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบล 

๖.2 จัดทำฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียงโดยการลงทะเบียน
การเขา้รว่มเป็นเครือข่าย 

๖.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในการร่วมคิด
ร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมทำและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 



๖.4 สง่เสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
๖.5 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นที่เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1๐.๑ ทำให้เกิดแกนนำแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของทอ้งถิ่น 
๑๐.2 ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๑๐.3 ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปอ้งกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเครือขา่ยชาวตำบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงมี
การปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ทําให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ในยุคที่ประเทศต้องการแข่งขัน
เพื่อท่ีจะยืนหยัดในสังคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็น
ที่ทราบกันดีว่าปัญหาหนึ่งที่ทําให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่
ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีสั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศรวมถึงภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อสายตาของประชาคม
โลกการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวทางการปลุกจิตสํ านึกสร้างความ
ตระหนักรู้การตรวจสอบและเฝา้ระวังเชิงรุก จะเป็นการมุ่งดําเนินงานให้หน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายในด้านการป้องกันการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน  

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตในท้องถิ่น  เพราะเล็งเห็นแล้วว่าประชาชนมี
ส่วนสำคัญในการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และอีกประการหนึ่งการร่วมเฝ้า
ระวังการทุจริตในท้องถิ่นเปรียบเสมือนเป็นการช่วยดูแลรักษาท้องถิ่นของตนเองให้มีความสะอาดบริสุทธิ์  ปราศจากการกระทำ
ความผิดของเจ้าหน้าที่และทัศนคติในทางลบจากบุคคลภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ก็จะมีภาพลักษณ์ที่ใสสะอาด
องค์กรไร้การทุจริตคอร์รัปชั ่น เป็นส่วนหนึ ่งของการพัฒนาประเทศชาติให้มีค วามเจริญก้าวหน้าต่อไป อาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำกิจกรรมเครือข่าย
ชาวตำบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ในการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ 

๓.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนท้ัง ๕ หมู่บ้าน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 

ภายในตำบลมูโนะ 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 ๖.๑  เขียน/เสนอกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติการดำเนินงาน 
 ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 



 ๖.๓  ประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเชิญ
ประชาชนเข้าประชุมเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม 
 ๖.๔  จัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ันไปเพื่อตั้งไว้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน  
  ๖.๕  จัดประชุมประชาคมร่วมกับการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต 
  ๖.๖  ลงช่ือเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ัง 5 หมู่บ้าน 
  ๖.๗  แจกช่องทางการร้องเรียนการกระทำผิดทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะและสำนักงาน ป.ป.ช. 
ให้แก่ประชาชน 
  ๖.๘  เชิญชวนประชาชนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
  ๖.๙  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
  ๖.๑๐ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณดำเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10.ผลลัพธ์ 

ประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในตำบลและรว่ม
ใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
11. การประเมินผลกิจกรรม 

ประเมินผลกิจกรรมตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
12. ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จกิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริต 
คำอธิบาย  

ระดับความสำเร็จกิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริต หมายถึงความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานเพื่อให้
กิจกรรมเครือข่ายชาวตำบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริตมีผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอน
ความสำเร็จซึ ่งประกอบด้วยการจัดทำหนังสือประสานงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และประธา น
ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เชิญประชาชนเข้าประชุมเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมจัดประชุมประชาคมรว่มกับการ
จัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต เชิญชวนประชาชนลงช่ือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังต้าน
การทุจริต แจกเอกสารช่องทางการร้องเรียนกรณีพบการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวนประชาชนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ และประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

แหล่งข้อมลู/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
-  เอกสารกิจกรรม 
-  เอกสารสำเนาคำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ 
-  หนังสือประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมชิกสภา และประธานประชาคมหมู่บ้าน 
-  ลายมือช่ือผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต 
-  เอกสารช่องทางสำหรับร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 
-  เอกสารคำปฏิญาณการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
-  ภาพถ่าย 
- CD บันทึกภาพเคลื่อนไหวการกล่าวคำปฏิญาณ 
 
 
 
 
 



ลำดับที่ 3 
1.ชื่อโครงการ: โครงการชาวมูโนะร่วมใจเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  
2.หลักการและเหตุผล  
 วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ วันต่อต้านคอร์รัปชั ่นสากล ( International  Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้น
หลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 
(United Nations Convention against Corruption-UNCAC,2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื ่อวันที ่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546 
จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 
2546  ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกันการทุจริต 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังในการต่อต้านการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือหมดไปจากสังคมไทยและสร้างความ
ตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป  องค์การบริหารส่วน
ตำบลมูโนะ จึงได้สนับสนุนให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีการร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลกับส่วนราชการใน
ตำบลมูโนะ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ กลุ่มสตรี อสม. ดังกล่าวขึ้น 
3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสึกนึกที่ดีในการร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3.2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการ
ทุจริต 
4.เป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ภาคประชาชน 
ส่วนราชการในพ้ืนท่ีตำบลมูโนะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5.พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการ/แผนงาน 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
6.3 ประชุมคณะกรรมการ ทำหนังสือแจ้งส่วนราชการ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา 

และสถานท่ีให้แกผู่้ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากลทราบ 
6.4 เดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล 
6.5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2563 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการรวมพลังเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมิให้เกิดขึ้นทั้งในชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 ที่ 91/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
*********************************  

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 นั้น 
 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ    เป็นประธานฯ 
 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ คนที่ 1   กรรมการ 

3. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ คนที่ 2  กรรมการ 
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ทุกท่าน  กรรมการ 
5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ    กรรมการ 
6. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ    กรรมการ 
7. หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.     กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
9. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ 

  11. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  12. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  13. นิติกร      กรรมการและเลขานุการ 

 



ให้ผ ู ้ได ้ร ับการแต่งตั ้งมีหน้าที ่ พิจารณา กลั ่นกรอง ศึกษาข้อมูลนำมากำหนดจัดทำเป็น           
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  28  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 
(นายรอปา  อีซอ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

เรื่อง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
********************************* 

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และได้ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment : 
ITA) 
 

   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเพ่ือ
เป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบต่อไป 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ   ณ  วันที่  20 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 

 
       ลงชื่อ 
           (นายรอปา  อีซอ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

เรื่อง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
********************************* 

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และได้ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment : 
ITA) นั้น 
 

   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเพ่ือ
เป็นให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบต่อไป 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ   ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

 
       ลงชื่อ 
           (นายรอปา  อีซอ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


