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ค าน า 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะฉบับนี้เป็นแผนที่ได้รวบรวม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและได้พิจารณากําหนดให้
มีเป็นการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นํามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจะมีเนื้อหาและสาระสําคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) มีวัตถุประสงค์การจัดทําแผนเพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง โดยมีรูปแบบและลักษณะของแผนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
เปูาหมาย ประโยชน์ของการจัดทําแผน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตาม 4 มิติ และส่วนที่ 3 รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดีจากการ
ร่วมมือของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 คณะผู้จัดทํา
จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.2564         
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจะบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะต่อไป 

 
 
 

 
         สํานักงานปลัดอบต. 

                  กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ื อต้องการบ่งชี้ 
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการ       
ต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้ม
ของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7  ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 
1 

 



4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง    
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนทีม่ีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นเป็น
เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้นๆ        
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อ
การทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลั กษณ์ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 
- 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3         
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
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แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า 

ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชัน
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น    การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

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

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส           
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต          
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ       
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

  
 

3 



3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึ ง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
   2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
   5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
   2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
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   5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย 
ประจ าขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 
(1) โครงการบริหาร 
งานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
(3) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ 
ปูองกันการทุจริต 
(4) โครงการฝึก 
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู ้
บริหารสมาชิกสภา
และพนักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมโูนะ 
(๕) มาตรการในการ
จัดการกับเจ้าหน้าที่
ที่ไม่มีความรับผิด 
ชอบต่อการปฏิบัต ิ
งานตามภารกิจ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
(6) กิจกรรมเวที
เสวนาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ การถ่ายทอด
พฤติกรรมการ
ทํางานท่ีดี มี
คุณธรรมและ
ซื่อสัตยส์ุจรติภายใน
หน่วยงาน 
(7) กิจกรรมการ
สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ี 

 
20,000.- 

 
 

- 
 

30,000.- 
 
 
 

50,000.- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

 
สป. 

 
 

สป. 
 

สป. 
 
 
 

กศ. 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ 



   
 
 
 
 
 
 1.1.๒ สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. ๓ สร้างจิตส านึก 
และความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) มาตรการไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่หรือ
อํานาจหน้าที่ในการ
แสวงหาประโยชน์
แก่ตนและบุคคล
ใกล้ชิด 
1.1.2  
(1) มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัต ิ
งานตามประมวล 
จริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมโูนะ” 
(2) มาตรการ “การ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึ
หลักมาตรฐานทาง
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ” 
(๓) มาตรการ 
“ปรับปรุงมาตรฐาน
ประมวลจริยธรรม
และมีการ
ประกาศใช้อย่าง
จริงจัง 
1.1.3  
(1) กิจกรรมให้
ความรู้ เรื่องผล 
ประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(2) มาตรการ 
“จัดทําคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน” 
(3) มาตรการ 
“ปลูกฝังองค์ความรู้
ให้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ Conflict  
of  Interest” 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 

 
 

สป. 
 
 

 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป. 
 

 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 

(4) มาตรการ   
“การปรับปรุง
ขั้นตอน แนวทาง 
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
(5) กิจกรรมการใช้
แอพพลิเคชัน 
กฎหมาย ปปช.     
ม.100 และ 103 
เป็นเครื่องมือในการ
เสรมิสร้างองค์
ความรู้เพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงานให้
บุคคลากรได้ทดสอบ
เพื่อวัดความเข้าใจ 
(6) มาตรการ “เปิด
โอกาสให้บุคลากรใน
องค์กรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบาย
และกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน 
(7) มาตรการ   
“วิเคราะห์ความ
เสี่ยง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และรายงาน
ผล ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนแนว
ทางแก้ไขเสนอแก่
ผู้บริหาร 
1.2.1 
(1) โครงการ
เสรมิสร้างวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาส าหรับ
ข้าราชการท้องถิ่น 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30,000.- 
 
 
 
 
 

 

สป. 
 
 

 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 

 
 
 



1.2.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 

1.2.2 
(1) มาตรการ “เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม” 
(2) มาตรการ“ปลูก 
ฝัง ส่งเสริม หรือ
พัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ 
1.2.3 
(1) โครงการสร้าง
อาชีพสร้างรายได ้
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) โครงการ
สนับสนุนศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.3.1  
(1) กิจกรรมการ
สร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”) 
(2) กิจกรรมนิทาน
คุณธรรมส่งเสรมิ
ความคิด ชีวิตไม่โกง 
1.3.2 
(1) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
ตําบลมโูนะ  
(กิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 
1.3.3 
(1) โครงการพัฒนา
คุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะแก่เด็ก
และเยาวชน 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 
 

 
 

30,000.- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
50,000.- 

 
 
 
 

 
30,000.- 

 
กค. 

 
 

 
สป. 

 
 
 
 

สป. 
 

 
 

สป. 
 
 
 

กศ. 
 
 
 
 
 
 

กศ. 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 

 
สป. 

มิตทิี่ 1 รวม จ านวน 
6  กิจกรรม 

12 มาตรการ 
 9  โครงการ 

270,000.-  



2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน 
การทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 
2.2.1สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. 
(1) กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงาน 
(2) กิจกรรม
ประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อสาธารณชน 
(3) มาตรการของ
ผู้บริหารในการ
กําหนดนโยบาย 
เพื่อพัฒนา
หน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2.2.1 
(1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล 
(2) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นและ
หัวหนา้ส่วนราชการ 
(3) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
(4) กิจกรรมการ
รวมกุลม่ของ
เจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานท่ีโปร่งใส 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

 
 

สป. 
 

 
 

สป. 
 
 
 
 

 
 

สป. 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชนเพ่ือให้ 
เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 
(5) มาตรการการ
ปฏิบัติตนของ
ข้าราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 
(6) มาตรการ “วิธี
ปฏิบัติในการรับเงิน 
เรี่ยไร ขอรับบรจิาค 
หรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่เจ้าหน้าที่อบต. 
2.2.2  
(1) กิจกรรม
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อ 
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํป”ี 
(2) กิจกรรม 
“การพัฒนาแผน
และกระบวนการ 
จัดซื้อ - จัดจ้าง” 
(3) กิจกรรม 
“สร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 
(4) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
(๕) กิจกรรมการ  
วิเคราะหผ์ลการ
จัดซื้อจัดจ้างและนํา
ผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงการจดัซื้อ
ในปีงบประมาณ
ถัดไป 
2.2.3  
(1) กิจกรรมการ 
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 

สป. 
 
 

 
 

 
กค. 

 
 

 
 

กค. 
 
 

 
กค. 

 
 

 
กค. 

 
 

 
กค. 

 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 มาตรการการใช ้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
   2.3.1 มีการจัดท า
แผนภูมิขั้นตอนและระยะ 
เวลาการด าเนินการเกี่ยว 
กับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ 
ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

(2) กิจกรรมจัดทํา
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 
(3) โครงการจา้ง
สํารวจความพึง
พอใจของผู้รับ 
บริการ 
(4) กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
(5) มาตรการ
“ยกระดับคณุภาพ
การบริการ
ประชาชน” 
(6) กิจกรรมการ  
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน 
(7) กิจกรรม
ประกาศมาตรฐาน
และขั้นตอนการให ้
บริการประชาชน
ทางช่องทางต่าง ๆ 
2.3.1  
(1) โครงการ
ปรับปรุงกระบวน 
การทํางานหรือลด
ขั้นตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 
(2) มาตรการจัดท า
คู่มือส าหรับ
ประชาชนเปิดเผย 
ณ ท่ีท าการ
ส านักงานและ
เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศ 

- 
 
 
 

 
13,000.- 

 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 

 
- 
 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

ทส. 
 
 

 
 

สป. 
 
 

 
ทส. 

 
 

ทส. 
 
 

 
ทส. 

 
 
 

 
 
 

สป. 
 

 
 

 
 

สป. 
 

 
 
 

 
 

 
ทส. 

 
 
 
 
 
 



 
2.3.2 มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอื่นใด
ของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
      2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต        
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
      2.4.2 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
 
     2.4.3 ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ด ารงตนตาม
หลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
2.3.2 
(1) มาตรการ “การ
มอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาตสั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการง” 
(2) มาตรการ “มอบ 
อํานาจของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
(3) มาตรการ “มอบ
อํานาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราช 
บัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522” 
(4) มาตรการ “การ
ออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและ
หัวหนา้ส่วน
ราชการ” 
2.4.1  
(1) โครงการเชิดชู
เกียรติพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงาน
จ้างของอบต.มูโนะผู้
มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
2.4.2  
(1) โครงการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติ
สาธารณะ 
2.4.3  
(1) โครงการเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒,๕๐๐.- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒,๕๐๐.- 
 

 
 
 

- 
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สป. 

 
 

 
กช. 

 
 
 

 
สป. 

 
 
 

 
 

 
 
 

สป. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 

 
สป. 

 
 

 



      2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่  
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
 และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอ    
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ  
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายกรณีมีเรื่องร้อง 
เรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

2.5.1  
(1) กิจกรรมการ
จัดทําขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมโูนะ” 
2.5.2  
(1) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”  
(2) มาตรการ 
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที ่เพื่อ
การตรวจสอบ  
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล” 
(๓) กิจกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การปูองกันการ
ทุจริตของท้องถิ่น 
2.5.3 
(1) มาตรการ 
“ดําเนินการเกีย่วกับ
เรื่องร้องเรียนกรณมีี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมโูนะว่าทุจริต
และปฏิบตัิราชการ
ตามอํานาจหนา้ที่
โดยมิชอบ” 
(2) มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
 
 

 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 

 
สป. 

 
 
 

 
 

สป. 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 



(3) มาตรการ 
“จัดทําคู่มือการ
ดําเนินการทางวินัย
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น” 

- สป. 
 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน 
   16    กิจกรรม 
  16    มาตรการ 
   5     โครงการ 

18,000.-  

3. การส่งเสรมิ
บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.3.1 จัดให้มีศูนยข์้อมูล 
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชน

3.1.1  
(1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.มูโนะ ให้ม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
(2) กิจกรรมการ
ออกระเบียบจดัตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของของอบต.มูโนะ” 
(3) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
(4) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารการดําเนิน 
งานตามภารกิจผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ 
3.1.2  
(1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่สาํคัญและ
หลากหลาย” 
(2) กิจกรรม     
“การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของอบต.
และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 

สป. 
 
 

 
สป. 

 
 
 
 

 
สป. 

 
 
 

 
 

สป. 
 
 
 

กค. 
 
 
 
 
 
 



ทราบและตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
 
 
 
 

3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็นการรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 

การเงินการคลัง” 
(3) มาตรการ “การ
ประกาศวิธีการ
คํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลมโูนะ      
(กองช่าง)” 
(๔) กิจกรรม
ประกาศเผยแพร่
แผนการจดัหาพัสดุ
หรือการจดัซื้อจัด
จ้างประจําปีและผล
การจัดซื้อจดัจ้าง 
3.1.3  
(1) มาตรการ     
“จัดให้มีชอ่งทางที่
ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.มูโนะ” 
(2) โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
(3) โครงการ อบต.
เคลื่อนที ่
3.2.1  
(1) โครงการจดั 
ประชาคมแผน
ชุมชน 
(2) โครงการอบรม
ให้ความรู้เครือข่าย
แผนชุมชนหมู่บ้าน 
(3) มาตรการ 
“จัดตั้งศูนย์และ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการ
ทุจริต อบต.” 
 
 
3.2.2  
(1) มาตรการ
“ก าหนดช่องทาง
การร้องเรียนและ
ขั้นตอนกระบวนการ

 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
209,000.- 

 
20,000.- 

 
 

30,000.- 
 

 
15,000.- 
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สป. 
 
 
 

 
สป. 

 
สป. 

 
 

สป. 
 
 

สป. 
 

 
สป. 

 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผล
การด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการเรื่อง
ร้องเรียน” 
(2) กิจกรรมพัฒนา
รูปแบบช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน
และกลไกในการ
ตรวจสอบ 
(3) กิจกรรมการ
ประกาศเผยแพร/่
กระบวนการเรื่อง
ขั้นตอนร้องเรียน 
3.2.3  
(1) มาตรการ 
“แก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม” 
(2) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
(3) มาตรการ 
“กําหนดช่องทาง
การร้องเรียนร้อง
ทุกข์เรื่องท่ัวไปและ
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง” 
(4) มาตรการ “ออก
คําสั่งผูร้ับผิดชอบ 
เรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์เรื่องท่ัวไปและ
เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง” 
(5) กิจกรรมการ  
รายงานผลการ
ดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียนจดัซื้อ     
จัดจ้าง ให้ผู้ร้อง
ทราบ 
 (6) มาตรการ 
“จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
ให้มีระบบการแจ้ง
เบาะแสการทุจรติ
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สป. 
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3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกจิการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

และระบบการ
คุ้มครองผู้ให้เบาะแส
การทุจริตของ
หน่วยงาน” 
3.3.1 
(1) มาตรการ
“แต่งตั้งคณะกรรม 
การสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา
อบต.มูโนะ” 
(2) มาตรการ    
“การประชุมประชา 
คมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 
ประจ าป”ี 
(3) มาตรการ    
“การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน” 
(4) กิจกรรมการ
แต่งตั้งประชาชน
ร่วมเป็นคณะ 
กรรมการในการ
ดําเนินงานต่างๆ 
3.3.2  
(1) มาตรการ
“แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง” 
(2) กิจกรรมการ
เชิญชวนประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะ 
กรรมการฯ ในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน 
3.3.3  
(1) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
ของอบต.มูโนะ 
(2) มาตรการ 
“แต่งตั้งประชาชน
เป็นกรรมการ
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ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาอบต.” 
(3) มาตรการ
“ตรวจสอบโดยคณะ 
กรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์และวิธ ี
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลมโูนะ” 
(4) กิจกรรรมการ 
ส ารวจความพึงพอ 
ใจของประชาชนใน
การจัดท าโครงการ 
ต่างๆ และรายงาน 
ผลน าเสนอให้ผู ้
บริหารทราบ 
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มิติท่ี 3 รวม จ านวน 
 12  กิจกรรม 
  16 มาตรการ 
   5  โครงการ 

274,000.-  

4.การเสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏบิัติ
ราชการของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดินก าหนด 
 4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
 4.1.2 มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคมุภายในให้ 
ผู้ก ากับดูแล 
4.2 การสนับสนุนให ้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏบิัติหรือ
การบริหารราชการตาม

4.1.1  
(1) โครงการจดัท า 
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
งบประมาณ 
(2) โครงการจดัท า 
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
4.1.2  
(1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
(2) มาตรการ
“ติดตามประเมินผล
ระบบควบคมุ 
ภายใน” 
4.2.1 
(1) มาตรการ 
“ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
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ช่องทางที่สามารถด าเนิน 
การได้ 
    4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย 
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
     4.2.2 ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล   
การบริหารงบประมาณ       
การรับ - จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน   
ของราชการ 
 

    
 
 4.2.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล   
การจัดหาพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการตรวจสอบ 
ของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชกิสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ 

ตรวจสอบกํากับดูแล
การบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งการ
โอนย้าย” 
4.2.2  
(1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้  
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
(2) กิจกรรมการ     
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ
การจ่ายเงินและการ
ใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลมโูนะ 
4.2.3  
(1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
(2) โครงการการ
อบรมให้ความรู้แก่
กรรมการตรวจการ
จ้าง 
(3) มาตรการ 
“จัดทําประกาศ
รายงานผลการ
ดําเนินโครงการทุก
ขั้นตอนให้ประชาชน
ได้ทราบและตาม
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงได”้ 
4.3.1  
(1) โครงการ
เผยแพรค่วามรูด้้าน
กฎหมายประจ าป ี
(๒) โครงการอบรม
ใหค้วามรู้ดา้น
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร 
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30,000.- 
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    4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
 
 
 

4.4 เสริมพลังการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มกีาร
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
(๓) กิจกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
4.3.2  
(1) กิจกรรมส่งเสรมิ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ใหม้ีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
(2) กิจกรรมการ    
มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
4.4.1  
(1) มาตรการ 
“เฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน” 
(2) กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 
4.4.2 
(1) มาตรการ“การ
ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการ
ปูองกันการทุจริต” 
(2) กิจกรรม
เครือข่ายชาว
ตําบลมโูนะร่วมใจ
ต้านทุจริต 
(3) โครงการชาว    
มูโนะร่วมใจเดิน
รณรงค์วันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล 

 
 

100,000.- 
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มิติท่ี 4 รวม จ านวน 
6 มาตรการ 
8 กิจกรรม 
5 โครงการ 

30,000.-  



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด 
                  ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมี
ความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติ งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รปัชันอย่างจริงจัง 
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะทําให้ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง 
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้าน
ภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ 
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมพีัฒนาการเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความ
หลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดําเนิ นงานที่
หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption) 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 3.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.5 เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

ส่วนที่ 3 



 3.6 เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะปฎิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บรหิารท้องถิ่น 
 ๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๖.๔ จัดทํากําหนดการและหัวข้ออบรม 
 ๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 ๒๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Anti Corruption) 
 ๑๐.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 ๑๐.๔ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มี
รากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้อง
ดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนัก
ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของศาสนา 
และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทํา
ความดี รู้จักให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต คํานึงถึงประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสรมิสร้างคณุธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ บรรยายให้ความรู้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จดักิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รูร้ัก สามคัคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณคา่ของการ
เสรมิสร้างสังคมแห่งความดีมีคณุธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยดิต่างๆ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 
 



 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี มีคณุธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และการปฏบิัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มจีิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการสรา้งสังคมแห่งคณุธรรม
และสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รูจ้ักการให้และเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลาก รที่มีคุณภาพสูง       
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่
ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ 
ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า 
นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่ง
ตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํา งาน
ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสมีการ
ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่าง
ปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกําหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการ
ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา 
 3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและ
ต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 3.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนา มีบทบาทในการปลูกจิตสํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน พนักงานจ้าง ท้ังหมด จํานวน  58 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือสถานที่ดําเนินการ 
 7.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
 7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดอบรมฯ 
 7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
 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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 4  
1.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชกิสภาและพนักงาน 
                    ขององค์การบรหิารส่วนต าบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือ คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย 
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมี คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของต นเองแล้ว     
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสทิธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะ
ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและดํา เนินชีวิตและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาจิตใจให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราช และส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตสํานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทําที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมดาํเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจรยิธรรมตามมาตรา 279 และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติตาม จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.5 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน พนักงานจ้าง ท้ังหมด จํานวน  58 คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 50,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้แบบประเมิน
เป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับการประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ 70 



 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบล เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลัก
ประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 5 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“ในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกจิหน้าท่ีความ 
                     รับผิดชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ความพร้อมรับผิด เป็นการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กําหนดไว้ในพันธกิ จ และ
ยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ท่ีถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค ให้ทุกภาคส่วนได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
รวมถึงความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้กําหนดทิศทางของ
หน่วยงานในระดับนโยบายนั้น จะต้องมีเจตจํานงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความ
ผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลความพร้อมรับผิด
ในการปฏิบัติงานเป็นตัวช้ีวัดย่อยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความ
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีมากกว่าเรื่องส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเปูาหมาย และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานหาก
เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายขึ้น รวมถึงกระบวนการของหน่วยงานในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติงานและขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดทํามาตรการ “ในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ”ทําให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานไม่ยอมรับการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่ทนที่จะเห็นการทุจริตในหน่วยงาน พร้อม
ที่จะดําเนินการเพื่อหาทางตรวจสอบและยับยั้งการทุจริตนั้น จนเกิดกระแสการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ภายในหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 3.2 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดําเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม 
 3.3 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด 
 3.4 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
 3.4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทํา (ร่าง) มาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทํามาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 5. แจกจ่ายให้แก่บุคลากร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 6  
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต 
                    ภายในหน่วยงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีนโยบายคุณภาพที่กําหนดใหมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดการความรู  Knowledge 
Management-KM) อยางเปนระบบคือมุงหวังที่จะใหเกิดการสรางเครือขายการปูองกันการทุจริต สร้างจิตสํานึกในการทํางานของ
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรให้
บุคลากรยกย่องบุคคลผู้กระทําความดี มีคุณธรรม ทําประโยชน์ให้แก่สังคม 
 การถ่ายทอดความรู้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ซึ่งหมายความถึงการแบ่งปันความรู้ภายในองค์การที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคลและกลุ่มต่างๆ มีลักษณะ เช่น เติมข้อมูลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จ การสอน ติวเข้ม ให้แก่เพื่อร่วม งานการพูดคุยอย่าง
เปิดเผยกับเพื่อนร่วมงาน ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตอย่างเปิดเผย เป็นต้น การทํางานร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานจะ
ทําให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับว่า การทํางานด้วยกันอย่างเปิดใจปราศจากการขยักหรือปกปูองความรู้ที่ตนมีโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้ จะส่งผลกระทบกับ
องค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม
และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อใหบุ้คลากรผรูับผิดชอบของหนวยงานด้านตางๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประ
ยุกตใชกับหนวยงาน 
 3.2 เพื่อใหเกิดการจุดประกายใหกับหนวยงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจากการถ่ายทอดพฤติกรรมการ
ทํางานท่ีดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสวนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

6.2 แบงกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6.3 ซักถาม/ชี้แจง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 7 
1. ชื่อกจิกรรม : กจิกรรมการสรา้งความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกจิหน้าท่ี 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้ตระหนักว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีความสําคัญอย่างยิ่ง ในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีบทบาทโดยตรงในให้การบริการสาธารณะ และจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง นอกจากนี้ควรมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง 
คําแนะนําจากผู้บริหารรวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อีกประการที่สําคัญคือ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้พนักงาน เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ใช้อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนการแนะนํา ในบริการตามภารกิจในด้านต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและสร้างบรรยากาศในการทํางานได้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ จึงได้ร่วมกันพัฒนาการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวจะต้องมีการวางแผน การตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบด้วย จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างความ
พร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
 3.2 เพื่อการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

3.4 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางในปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ 

3.5 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและสร้างบรรยากาศในการทํางาน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

6.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6.3 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีทุกคน (๑๐๐%) สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 8 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการ “ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อน
ของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ     
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้
เกิดการทุจริตได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายจึงดําเนินการจัดทํามาตรการ “ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด”เพื่อเป็น
การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน       
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

3.4 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนํามากําหนดเป็นมาตรการ 

6.2 ดําเนินการจัดทํามาตรการ“ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรืออํานาจหนา้ที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด” 
6.3 สรุปผลการจัดทํามาตรการ “ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรืออํานาจหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนและบุคคลใกล้ชิด”เพื่อ

เสนอผู้บังคับบญัชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏบิัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะโดยกําหนดกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง
วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทําประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบ ล
จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง กําหนดให้
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ดําเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละ
เว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้จัดทํา
มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุาย
ประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

3.4 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.5 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจในขอบเขตสร้างระบบความ
รับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 

3.6 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 



6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และรว่มติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตา มมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีซึ่งมีลกัษณะเป็นข้อบัญญัติให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม
อันถือกันว่าเป็นการกระทําที่ดี ดังนั้น การดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ จึงได้จัดให้มีการวางแนวทางของการ
ประพฤติปฏิบัติตนและมีการสั่งสอนอบรมเรื่องจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะผลที่องค์การบริหารส่วนตําบล     
มูโนะคาดหวัง คือ การที่บุคลากรน้อมนําเอาจริยธรรมไปเป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเอง
และส่วนรวม จรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่ม
บุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ันๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ 
ของสาขาวิชาชีพตนเอง หรือกระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพหรือสมาคมร่วมกันพิจารณากําหนดขึ้น เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือใน
สังคมนั้นยึดถือหลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพ
ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ันๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ 
ของวิชาชีพของตน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาทีเ่พื่อให้สวนราชการตางๆ 
ไดมีความรู ความเขาใจในความหมายที่มา ความสําคัญและกระบวนการมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ           
ขาราชการพนักงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรทุกฝุายตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
 3.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

3.4 เพื่อใหมีแนวทางประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกตอ้งเหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

6.2 เสนอร่างมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพให้ผู้บริหารพิจารณา 
๖.3  คณะกรรมการจัดทํามาตรการการปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
๖.4 ประกาศใช้มาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพผ่านทางช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
6.5 ติดตามการปฏิบัตติามมาตรการการปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึหลักมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยใช้

แบบสอบถาม 
๖.6 รายงานผลการดําเนินงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความประพฤติ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1.ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงมาตรฐานประมวลจริยธรรมและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง” 
2.หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (คก.ถ.) ได้กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
ส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546 เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมา      
สู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นความจําเป็นพื้นฐานของ
บุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี    
ความสุขของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้สวน
ราชการตาง ๆ ได้ปรับปรุงมาตรฐานประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะให้เป็นปัจจุบันและใหประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงรณรงคและวัดผลระดับของการยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม และ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอยางจริงจังตอไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ รวมถึงรณรงคและวัดผลระดับของการยอมรับและปฏิบัติตามคานิยม และมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางจริงจัง 
 3.2 เพื่อเป็นเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีเกณฑ์และ
แนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
 3.3 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะให้เป็นปัจจุบัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

6.2 โดยรับฟงความเห็นของขาราชการและลูกจางในสังกัด ประกอบการปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

๖.3 คณะกรรมการจดัทํามาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
๖.4 นําเสนอเสนอมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตอผูสั่งตั้งคณะทํางาน 
6.5 ผูสั่งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาเห็นชอบแลว จึงนําเสนอลงนามประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปช่ันและการกระทําอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเกิดขึ้นในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี 
        ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ล าดับที่ 1 
1.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ 
                  บริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่
เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ 
ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร 
เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้า ใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุม
ผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีจิตสํานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การ
เป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 
 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1.ชื่อมาตรการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูอ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน       
5 ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการ
กระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์
ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.2 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
6.4 จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
100,103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่
ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้
ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ
และปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั น 
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโ ยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้ อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้นเพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือ
หลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏบิัติราชการเป็นสําคัญหากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าท่ี
ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์

ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 

 



ล าดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหน่ึง เพระเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตดัสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทํา
ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ  
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น  การยกเว้น หรือการจัดการประมูล
ทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและพวกพ้อง ฯลฯ  เป็นต้น 
 หน่วยงานจึงควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้ เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่       
การจัดทําคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรม
ดังกล่าว การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบ
บุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ข้อเสนอแนะตลอดจนการนําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานไปปรับปรุงระบบการทํางาน เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หนว่ยงาน และเพื่อสร้างธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่มีเนื้อหาปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพื่อสร้างจติสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินงาน 
 6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนตําบลมูโนะเพื่อ
กําหนดมาตรการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่มเีนือ้หาปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.2 ดําเนินการจัดทํามาตรการปรบัปรุงข้ันตอนการปฏิบตัิงานตามภารกิจเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบตัิงานหรือระเบียบที่มีเนื้อหาปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

มีการรายงานผลการดาํเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบทีม่ีเนื้อหาปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๕ 
1.ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์  
                   ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคคลากรได้ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทํา Application “กฎหมายป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
บทบัญญัติเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 และบทบัญญัติเรื่องห้ามเจา้หนา้ที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก 
 มาตรา 100 คือกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 103 คือกฎหมายที่ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ม.100 และ 103 
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้บุคคลากรได้ทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ ข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเพิ่มช่องทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่องการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหวา่งประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 และบทบัญญัติเรื่องห้ามเจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 3.๔ เพื่อเกิดความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบของกฎหมาย 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ดาวโหลดคูม่ือการใช้งานเบื้องต้น Application “กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” 

6.2 ช้ีแจงการโหลด Application และท าการ Download และติดตั้ง (install) บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที ่
หรือแท็ปเลต็ (Tablet) ของผูใ้ช้งานพร้อมวิธีการใช้งาน Application โดยละเอยีด 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
ป.ป.ช.  ม.100 และ 103 ทําแบบทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดไว้ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ    
                    กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปูองกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหาร พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมหมวด๒มาตรฐานจริยธรรมส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลักข้อ ๕ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรมสว่นท่ี๑มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลกัข้อ๕ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการหมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรมส่วนท่ี๑มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ
๓ได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนหลักใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อนเกิดขึ้นและการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการโดยให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัตติามในเวลาเดียวกันก็ตอ้งสร้างระบบโดยการพัฒนา
ในเรื่องมาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรมกระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอกวิธีการจัดการ  (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของตนเองที่จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้เล็งเห็นความสําคัญของหลักในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจึงได้มีมาตรการ“เปิดโอกาสให้
บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๔ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรการ“เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” 

6.2 ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรเพื่อกําหนดแนวทางมาตรการในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   6.3 จัดทํามาตรการ“เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

6.4 ประกาศเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรได้รับรู้แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 7  
๑. ชื่อมาตรการ :  มาตรการ “วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผล  
    ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางแก้ไขเสนอแก่ผู้บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน     
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เพื่อกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไข
ปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากําหนดเป็นคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะอีกด้วยเพื่อบรรลุเปูาหมาย
ตามนโยบายสําคัญเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึงสภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง การ
กระทําน้ันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆทั้ งใน
หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบรษิัทจํากัดหรอืการที่บุคคลผู้มอีํานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ
ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
นําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ
เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและดําเนินการวิเคราะหแ์ละจัดลาํดับความเสีย่งโดยกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่
จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงท้ังนี้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือ
จานวนเงินท่ีชัดเจนได้พร้อมท้ังเสนอแนะวิธีการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.๔ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.๕ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตําแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมาย
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ๓.๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 



6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
   6.3 นําประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทําคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
   6.4 นําข้อเสนอแนะจาการวิเคราะห์ความเสีย่งมาปรบัปรุง โดยอาจทําเป็นบันทึกเสนอต่อผู้บริหาร หรือทําเป็นหัวข้อวิเคราะห์ใน
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ ต่อไป 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

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



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาส าหรับข้าราชการท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้เรยีกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) และระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่
เกี่ยวข้อง ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีหลายส่วนท่ีมีลักษณะเป็นกฎหมายเทคนิค ท่ีมุ่งปูองปรามไม่ให้ข้าราชการ
กระทําการทุจริต โดยกําหนดเป็นข้ันตอน/วิธีการที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกําหนด ซึ่งถือเป็นความ
เสี่ยงหากข้าราชการไม่ทราบถึงการมีอยู่หรือไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ บัญญัติว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้
พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้
การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง
การปฏิบัติราชการ 
 ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 3.๔ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน คู่สมรส ญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงของข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการเพื่อไม่ทําการอันเป็นการส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการฝุาฝืนจริยธรรม 
 3.5 เพื่อส่งเสริมและปูองปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น 
ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 
 3.6 เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
และสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system) 
 3.7 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาให้กับข้าราชการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และประชาชน  
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
   การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การสัมมนากลุ่มย่อยประกอบกรณีศึกษาและปฏิบัติตามหลักศาสนา 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

๓๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และประชาชน  

ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการมีจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อมาตรการ: มาตรการ“เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม” 
2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้เพื่อให้มีการจดัเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยให้ดาํเนินการจัดทําหรอืปรับปรุงแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ให้สอดคล้องกับเปูาหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีโดยกําหนดแนวทางเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น 
ช่องทางการเข้าถึงหรือติดต่อกับประชาชนผู้เสียภาษีเพื่ออํานวยความสะดวกในการเสียภาษี การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับ
ประชาชนผู้เสียภาษี ดําเนินการประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ประชาชนได้
ทราบล่วงหน้าก่อนปีท่ีจะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและผู้เสียภาษีจะ
ได้รับจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่นําไปใช้ในการจัดทําโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผู้บริหารท้องถิ่นควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
สามารถจัดเก็บรายได้นําไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เช่น ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ สร้างขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าของ
เจ้าหน้าท่ี รวมทั้งให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการจดัเก็บรายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สนับสนุนการให้บริการและอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีท่ีมาติดตอ่เพื่อชําระภาษี ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจในการให้บริการ ส่งเสริมความร่วมมือในการ
ชําระภาษีและสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้เสียภาษีโดยการชี้แจงหรือจัดประชุมร่วมกัน หรือจัดกิจกรรมรณรงค์การชําระภาษี เป็นต้น 
 ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมเพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการรักษาประโยชน์สาธารณะขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

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

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารสว่นตําบลมูโนะ และประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดทํามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 6.2 ติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนเพื่อประชาสมัพันธ์ช้ีแจง หรือประชุมร่วมกัน 

6.3 จดัทําคําสั่งและแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ดําเนินการ 
6.4 ประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและประชาชน   

ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและเกิดความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ  “ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากกระแสทุนนิยมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ประเทศไทย
ตอ้งเร่งพฒันาใหทั้นต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้ ภายใต้สภาวการณ์ ดังกล่าวด้านหนึ่งส่งผลกระทบวิถีชีวิต
ของคนไทยใหเ้ปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น มีค่านยิมทางวตัถุสงูขึน้ เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกนัและกันมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
มากกวา่ส่วนรวม และขาดคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตอาสาและจิตสํานึกสาธารณะจะช่วยให้บุคคลคํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมในหลายระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
และสังคมอีกด้วย 
 จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จิตสํานึกเพื่อส่วนรวม เพราะคําว่า “สาธารณะ”คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดจิต
สาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าท่ีที่จะดูแลและบํารุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้ง ขยะลงในแหล่งน้ํา การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เช่นโทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟท่ีให้แสงสว่างตามถนน
หนทาง แม้แต่การประหยัดน้ําประปา หรือไฟฟูา ท่ีเป็นของส่วนรวม โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตลอดจนช่วยดูแลรักษาให้ความช่วยเหลือผู้
ทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้ ตลอดจนร่วมมือกระทําเพื่อให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่ อ
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม 
 แนวทางที่สําคัญในการสร้างจิตสาธารณะมีหลายประการถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เช่น สร้างวินัยใน
ตนเอง ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดแก่สังคม และยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการจัดการบริการสาธารณะ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่นของตน 
 ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการ“ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะ”เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นในการรักษาประโยชน์สาธารณะขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

3.2 เพื่อสร้างจติสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 3.3 เพื่อพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และประชาชน  
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทํามาตรการเพื่อดําเนินการจัดทํามาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสํานึก
สาธารณะ 
   6.2 ประชุมวางแนวทาง เพื่อกําหนดมาตรการ ปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
   6.3 จดัทํามาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะและรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติ 
   6.4 ประกาศมาตรการปลูกฝัง ส่งเสริม หรือพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ และช้ีแจง ให้ความรู้ หรือร่วมประชุม ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างทั่วถึง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารสว่นตําบลมูโนะ และประชาชนทุก

ภาคส่วนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและเกิดความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการ
ดําเนินงานให้หนว่ยงานต่างๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและ
ยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ดว้ยดังน้ันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน
อยา่งแท้จริงโดยมีหลักการสําคัญคือการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าเป็นข้ันตอนตามลําดับความจําเป็นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความรู้
และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วนรว่มของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไปท่ีสนใจ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสง่เสริมอาชีพใหก้ับคนยากจนในตําบลมโูนะ 
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. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชาสมัพันธ์โครงการในกลุม่เปูาหมายรับทราบ 
6.2 จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
6.4 ฝกึปฏิบตัิงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเหด็ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได ้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง..เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้
รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกร
จะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น         
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม*ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย..ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ.ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึ งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตร
แบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน
น่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถ ขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอกีด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลได้เห็นความสําคัญของการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก การปลูกผักสวนครัว              
ก็เช่นเดียวกันสามารถลดต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําที่เหลือใช้ไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงได้จัดทําโครงการสนับสนุนศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอีกทั้งได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อสนองพระราชดําริ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  มาดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.๒  เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบตัตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๓.3  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการทําการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ทําลายระบบนิเวศ 
 3.๔  เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 3.๕  เพื่อส่งเสรมิการดําเนินงานของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่นขับเคลื่อนการดําเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาํวัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เกษตรกรในตําบลมูโนะ 250 ครวัเรือน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและเปิดรับสมัครครัวเรือนท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯในพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมาย   
 6.๒ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.๓ จัดหาเมล็ดพันธ์ุเพื่อนํามาเป็นวัสดุสาธิตการปลูกพืชหมุนเวียนพร้อมทั้งปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 6.๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

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



1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า 
การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของสังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุขเป็นสังคมแห่ง
ความดีงาม โดยมีครูและศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีแก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์การจัดทําหลักสูตร “โตไปไม่
โกง”เป็นโครงการที่คํานึงถึงผลในระยะยาว ด้วยความหวังว่า เด็กและเยาวชนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรจะได้เรียนรู้
และซึมซับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การมีจิตสาธารณะ มีชีวิตพอเพียง และรักความเป็นธรรม อันจะช่วยปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตสํานึกให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี เช่ือมั่นในความสุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และต่อต้านการเอารั ดเอา
เปรียบ การทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกประเภท 
 หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ“โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วยค่านิยมและ
คุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและ
เป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เล็งเห็นว่าหลักสูตร “โตไปไม่โกง”ปลูกฝัง ให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เปี่ยมไปด้วย
ค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนาเพื่อสร้างจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักจําแนกช่ัวดี ส ามารถ
แยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.๒  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
 ๓.3  เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ 
และมีคุณธรรม 
 3.๔  เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความถูกต้องและความเป็นธรรม  
 3.5  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริต และการโกงทุก
รูปแบบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมตามหลักสูตร“โตไปไม่โกง”  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจรติคอรร์ัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทานคุณธรรมส่งเสริมความคิด ชีวิตไม่โกง 
2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดภาวะตกต่ําในด้านคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์            
หากประเทศใดมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในประเทศน้อย  ประเทศนั้นค่อนข้างพัฒนาได้ยาก สังคมเสื่อมถอยไร้ศีลธรรมและ
กฎเกณฑ์ควบคุมเพราะไม่มีความหมายในเมื่อประชาชนไม่ให้ความสําคัญตอ่การเคารพและปฏิบัตติาม การแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลายาวนาน
เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน คนในสังคมต้องมีจิตสํานึกถึงคุณงามความดี และต่อต้านไม่ยอมรับการกระทําอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงการโกงทุกมิติ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างจิตสํานึกที่ถูกต้องนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญเพื่อทําให้เด็กเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ การปลูกจิตสํานึกจะสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลที่สุด  

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังจิตสํานึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรมให้แก่เด็กภายในตําบล โดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงได้จัดทํากิจกรรมคุณธรรมส่งเสริมความคิด ชีวิตไม่โกงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑  เพื่อปลูกจิตสํานึกคณุธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยส์ุจรติให้แก่เด็กและเยาวชน 
 3.๒  เพื่อสร้างจิตสํานึกการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้แก่เด็ก 
 ๓.3  เพื่อส่งเสริมปลูกฝังจิตสํานึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมให้แก่เด็กภายในตําบล 
 3.๔  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการทําหน้าท่ีของตนเอง อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนในช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 1 และ 2 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
 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. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เด็กท่ีศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 มีจิตสํานึก มีคณุธรรมจริยธรรมไม่ยอมรับการทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ   
  
 



1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลมูโนะ (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรชัญา 
                     เศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้านที่ทําให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา  สนใจแต่วัตถุนิยม 
ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่ม
เพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดลุทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่ น 
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลมูโนะ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหก้ับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํ านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ
และหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนตําบลมโูนะจํานวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

5.1 จดัทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 



7. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.- บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจาํวันได้ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมูิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
10.4 เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชน 
2.  หลักการและเหตุผล 
  การปลูกจิตสํานึกด้านจิตสาธารณะ ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม      
เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทํา กิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน 
ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าท่ี ท่ีจะดูแลและบํารุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากหรือ
ผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะก็คือ     
เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจบุคลากรจะต้องลงมือกระทําด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคํานึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจาก
กระทํานั้นดังกล่าว จึงทําใหเ้ด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ พิจารณาเห็นว่าการพัฒนาคุณลกัษณะด้านจิตสาธารณะแก่เดก็และเยาวชนมีความสําคัญอย่างยิ่ง 
การปลูกฝังความสํานึก กับบุคคลต่างๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิด
ขึ้นกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในกายของคน            
"จิตสาธารณะ" เป็นความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ  ร่วมมือในการทําประโยชน์ เพื่อสังคม
และส่วนรวม  กิจสํานึกดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการ
ดําเนินชีวิต เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็ นเชิงประจักษ์จึงได้จัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะแก่เด็กและเยาวชนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.๑  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีจติสาธารณะ 
  3.๒  เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการโครงการตระหนักถึงความสําคญัของการมีจิตสาธารณะ 
  ๓.3  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรยีนรู้กระบวนการ การจดักิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
  3.๔  เพื่อสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมจีิตสาธารณะ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
  3.5  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือทํากิจกรรมเพื่อสังคม ด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯจํานวนไม่น้อยกว่า  120  คน  (ตามความสมัครใจ) 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 บรรยายความสําคัญและกระบวนการ ของกิจกรรมพัฒนาจติสาธารณะ 
  6.2 ประชุมเพื่อเลือกสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
  6.3 ประชุมชี้แจงข้อตกลงให้กับนกัเรียนที่สมัครใจ เพื่อรับทราบข้อมูลและเลือกสถานท่ี ท่ีจะดาํเนินกจิกรรม 
  6.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  6.5 นําเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเดินทางไปทํากิจกรรม 
  6.6 ประเมินผล และแจกเกียรติบตัรให้กับนักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  30,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เชิงคุณภาพ 
  1. เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้กระบวนการ การจัดกจิกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และสามารถจัดกจิกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และเข้าใจในด้านจิตสาธารณะและการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 120 คน มีจิตอาสาบาํเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและสังคมมากข้ึน พัฒนากิจนิสัย 
ในเรื่องความมีจิตสาธารณะเพื่อการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกจิกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็น
ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่        
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ     
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น            
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจ จุบัน       
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย     
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ  รวมทั้ง     
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมาย
กําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานใน
หน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วย
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น 
และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิด
จากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส     
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนปูองกัน
การทุจริตขึ้นในองค์กร 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตอ่เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน 



3.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงสุจริตที่แน่วแน่ จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 4 ปี 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อเจ้าหน้าท่ี 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุม/สัมมนาคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.5 จดัทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ปิดประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต/หนังสือแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 4 ปี  จํานวน  1  ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมุโนะมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากรได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกจิกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็น
ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ     
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น          
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี
คําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางาน
ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงาน
ราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่นๆ    
จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส     
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนปูองกัน
การทุจริตขึ้นในองค์กร 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุ จริตต่อ
สาธารณชน 

3.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงสุจริตที่แน่วแน่ จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 



3.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

3.5 เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นท่ีจะนําหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในและ
หน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

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

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่สาธารณชน 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อกําหนดกลุ่มเปูาหมายในการแสดงเจตจํานง 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต/ปิดประกาศหรือผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมุโนะมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากรได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการของผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

การนําหน่วยงาน (Leading) ให้มีการดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ผู้บริหารถือเป็นผู้กําหนดนโยบาย ทิศทาง การวางแผน ตลอดจนมีบทบาทในการสั่งการและช้ีนําการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าหากผู้บริหารหรือผู้นําหน่วยงานไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานและนําหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสแล้ว 
กระบวนการดําเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะบกพร่องในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสตามไปด้วยเช่นกัน 

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงาน  
มีการดําเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากข้ึน ผ่านการกําหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ตามแนวทาง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดไ ว้ ๖ ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2)       
ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ด้านคุณธรรม
การทํางานในหน่วยงาน (๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

นอกจากน้ี ผู้บริหารจะต้องมีการแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานและนําหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคํามั่นท่ีจะนําหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจาก
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงานจึงถือเป็นกลไกที่มีส่วนช่วยทําให้เกิดการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่าง
ได้ผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตอ่เจ้าหน้าที่

และต่อสาธารณชน 
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงสุจริตที่แน่วแน่ จะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3.4 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
3.5 เพื่อใหผู้้บริหารของหน่วยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี

คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 
3.6 เพื่อให้ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากข้ึนในองค์การบริหาร

ส่วนตําบลมูโนะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่มีโครงการ/

กิจกรรม งบประมาณที่สนับสนุน และที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อน

ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กรโดยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตํ าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562        
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในก ารบริหารงาน 
บุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพได้ 

คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 
3.5 เพื่อให้การดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง 
พ.ศ. 2559 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 90 % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
                    หัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายต่างๆ     
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และที่กําหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่
ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารสว่นตําบลและรับผดิชอบควบคุมดแูลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป
ตามนโยบายและมีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนราธิวาส 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน          
ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่

ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 
4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 



5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเ งินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ  
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์ การ 
บริหารส่วนตําบลมูโนะได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง  
ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลพ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลโดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ
และ และพนักงานส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลรวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตําบล พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้         
 
 
 



ล าดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส” 
2. หลักการและเหตุผล 

“การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส” หมายถึง กลุ่มของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ     
ซึ่งอาจมีการจัดตั้งแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ควรมีลักษณะของกลุ่ม คือ มีคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่ม มี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีระเบียบหรือแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

“กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรบัปรุงการบรหิารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน” หมายถึง กิจกรรมใดๆของ
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีได้ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึนการรวมกลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสะท้อนถึงความริเริ่มในการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ผ่านกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมหรือการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การให้บริการประชาชนหรือการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้การดําเนินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพื่อความโปร่งใสในการทํางานพิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นํามากําหนดเป็นแนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม กําหนดระเบียบ
กลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และรายงานผลและประเมนิผลการดาํเนินงานต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมูโนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตําบลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อดําเนินกิจกรรมของพนักงานแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีต่อหน้าที่ 

3.2 เพื่อดําเนินกิจกรรมของพนักงานส่วนตําบลเพื่อความโปร่งใสในการทํางาน 
3.3 เพื่อใหม้ีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3.4 เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐมีการรวมกลุ่มดําเนินกิจกรรมปูองกันการทุจริตภายในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
6.2 จัดทํารายช่ือคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มและระเบียบหรือแนวทางการ

ดําเนินงานของกลุ่ม 
6.3 กําหนดระเบียบกลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล 
6.4 รายงานผลและประเมินผลการดําเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

 
 
 



ล าดับที่ 5 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การปฏิบัติตนของข้าราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาครัฐมีส่วนราชการจํานวนมาก ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีภารกิจที่หลากหลายและแตกต่างกัน รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดมากมาย โดยอํานาจหน้าท่ีนั้นจะมอบให้ข้าราชการในส่วนราชการนั้นเป็นผูม้ีอํานาจ บางครั้งอาจจะต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจ ผูกขาดอํานาจ ซึ่งทําให้ ข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ เล็งเห็นลู่ทางที่สามารถ เรียกรับเงินหรือสินบนต่าง ๆ ได้โดยง่าย ดังนั้น 
จึงควรมีมาตรการแนวทาง หรือเทคนิคปูองกันการทุจริต ในส่วนราชการเนื่องจาก ประชาชนสามารถทราบว่าข้ันตอนการดําเนินการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมีการให้สินบน หรือสินน้ําใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ดําเนินกิจกรรมที่ประชาชนมาติดต่อ ประกอบกับการ
ดําเนินการทุกข้ันตอนมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 จากการศึกษาถึงการทุจริตในประเทศ ไทยพบว่า รุนแรง ถึงแม้ว่าจะมีการตรากฎหมายเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริต
หลายฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการจัดการ
หุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แต่ก็ยังมีข้าราชการจํานวนมากมีพฤติกรรมการใช้อํานาจไปในทางทุจริตจน
เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมาก ซึ่งจําเป็นที่จะต้องเร่งกําหนดแนวทางและมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับ
องค์การและระดับบุคคลขึน้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงจัดทํามาตรการ “การปฏิบัติตนของข้าราชการเพื่อปูองกันการทุจริต”เพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อปูองกันการทุจริตในองค์กร ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
3.2 เพื่อใหม้ีมาตรการแนวทาง หรือเทคนิคปูองกันการทุจริต ในส่วนราชการ 
3.3 เพื่อให้เกิดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับทรัพยากรของภาครัฐที่มีอยู่อย่างจํากัด เนื่องจากถ้าภาครัฐเสีย

งบประมาณไปกับการตรวจสอบและปูองกันการทุจรติมากเกินไปอาจทําให้เกิดปัญหาในการนํางบประมาณของแผ่นดนิไปพัฒนาประเทศได้ 
3.4 เพื่อปูองกันการให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ี 
3.5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
3.6 เพื่อใหเ้จ้าหน้าท่ีปฏิบัติราชการด้วยความชอบธรรม มีธรรมเนียมในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ  
3.7 เพื่อสร้างความชอบธรรมในการมอบหมายงาน 
3.8 เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการสาธารณะ 
3.9 เพื่อโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีได้อย่างเต็มที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 
6.2 จัดประชุมคณะทํางาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทาง/มาตรการ 
6.3 ออกมาตรการการปฏิบัติตนของข้าราชการเพื่อปูองกันการทุจริตในองค์กร 
6.4 เผยแพร่มาตรการตามช่องทางต่างๆ ให้พนักงานส่วนตําบลรับรู้ 
6.5 รายงานผลและประเมินผลการดําเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 6 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “วิธีปฏิบัติในการรับเงิน เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีอบต.” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2544 ได้กําหนดนิยามของการเรี่ยไรไว้ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร ได้กําหนดนิยามของ “การเรี่ยไร” ไว้ใน
มาตรา 4 โดยให้การเรี่ยไรหมายความรวมตลอดถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่
เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งนั้นด้วย 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กําหนดนิยามของ “การเรี่ยไร” ไว้ในข้อ 4 ซึ่งมีความหมายว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้อง
ให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือ
โดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้
ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

ของขวัญ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้
สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ การลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ หรือความบันเทิง ตลอดจนการออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด 
การชําระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน 

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 

มาตรา 103 กําหนด เรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
จิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 

มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกจากกฎหมาย
บัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใช้
บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตําแหน่งและบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี 
 เพื่อให้การดําเนินงานมาตรการปูองกันการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เพื่อเป็นการดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น  จึงเห็นควรมีมาตรการ     
“วิธีปฏิบัติในการรับเงิน เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ี อบต.” ของหน่วยงานขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปูองกันมิให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานกระทําการทุจริตต่อหน้าท่ี 
3.2 เพื่อสร้างธรรมเนียมการปฏิบัติในการให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
3.3 เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ

ผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง สําหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
3.4 เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการให้บริการ ได้มีการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน 

เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 



3.5 เพื่อเป็นดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานในการรับรู้ข้อมูลการทุจริต 
3.6 เพื่อใหก้ารดําเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรการ “วิธีปฏิบัติในการรับเงิน เรี่ยไร ขอรับบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดแก่

เจ้าหน้าท่ี อบต.” 
6.2 จัดประชุมคณะทํางาน/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดนโยบาย การกําหนดมาตรการปูองกัน การจัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติ 

การให้คําปรึกษาแนะนํา ฯลฯ 
6.3 ออกมาตรการการปฏิบัติตนของข้าราชการเพื่อปูองกันการทุจริตในองค์กร 
6.4 เผยแพร่มาตรการตามช่องทางต่างๆ ให้พนักงานส่วนตําบลรับรู้ 
6.5 รายงานปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการของหน่วยงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก

คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร  งานบัญชี กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทํ าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3. วัตถุประสงค์ 

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

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
3.4 เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคํานึงถึงความ

คุ้มค่าและประหยัด 
3.5 เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจําเป็น           

ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
3.6 เพื่อใหม้ีหน่วยงานมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ 

เกี่ยวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
 
 



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

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานควรมีระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลโดยระบุข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับ ร้อยละของจํานวน
โครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการวางแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

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 หัวหน้าฝุาย/ผู้อํานวยการกองคลัง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
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. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์

กับประชาชน 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน     

ในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหนา้ที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนแ์ละผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยการดําเนินงานตามขึ้นตอน/กระบวนการวิธีการ
ซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามะเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ได้กําหนดวิธีซื้อและวิธีจ้าง ซึ่งแต่ละวิธีซื้อของวิธีจ้าง
จะมีขั้นตอน/กระบวนการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการมีความโปร่งใส เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานควรมีการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ 
ในแต่ละขั้นตอน /กระบวนอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  1. มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 
  2. มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจาณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
  3. มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแต่ละโครงการ 
  4. มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกของแต่ละโครงการ 
  5. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการจัดซื้อ      
จัดจ้าง 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้
เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพือ่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ 

3.2 เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพือ่ปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ดําเนินการตามระเบียบการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จํานวน  4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมขอ้มลูกระบวนการจดัหาพัสดเุพื่อจัดทําประกาศ ดังนี ้
- ประกาศการจดัซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 



- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ทางเว็บไซต ์
บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้าย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกีย่วกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกวา่ 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ ์
- ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญัหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อกจิกรรม  : กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างและน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซ้ือในปีงบประมาณ 
                     ถัดไป 
2. หลักการและเหตุผล 

หน่วยงานควรมีระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลโดยระบุข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับร้อยละ
จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้ในการวาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่อไป 

“รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานได้จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมาผลการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเป็นอย่างไร เสร็จสิ้นกี่โครงการ ยังไม่ดําเนินการกี่โครงการ และ
ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกี่โครงการ รวมทั้งโครงการที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใด 

“รายงานผลการวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจา้งประจาํปี” หมายถึง รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานว่า ในรอบ
ปีท่ีผ่านมามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดอย่างไร หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไหร่ มีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดหาพัสดุอย่างไร ผลผลิตและผลลัพธ์จากโครงการบรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้หรือไม่ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจําเป็นต้องจัด
กิจกรรมขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กําหนดให้ส่วนราชการได้นําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีจะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดําเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ 

๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ตลอดจนหาแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เจ้าหน้าท่ีพัสดุรวบรวมข้อมูลสรุปการจัดซื้อจดัจ้าง ของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ 
๖.๒ นําผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมาวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
๖.๓ รายงานการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและจํานวนโครงการตามการจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อนําไป

ปรับปรุงในการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
๖.4 เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงานตามช่องทางต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด การวิเคราะห์ความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
         ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ล าดับที่ ๑  
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดบรกิารสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย     
                     ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล    
ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหนว่ยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ 
จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, 
ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ดา้นงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิ่น, ดา้นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดา้นศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแกไ้ขปญัหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสใน
การบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชัน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏบิัต ิ
3.2 เพื่อเปน็มาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน

ทั้ง 17 (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ดา้นการส่งเสริมกีฬา, ดา้นการส่งเสริมผู้สูงอาย,ุ ดา้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว, ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดา้นศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแกไ้ขปญัหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในคา่วสัด/ุค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒  
๑. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมจัดท าคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกจิของหน่วยงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่
ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ 
 นอกจากน้ีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะทําให้หน่วยงานได้รับทราบผลการดําเนินงาน 
รวมทั้งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน และผู้รับบริการ  เมื่อหน่วยงานได้มีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานแล้ว หน่วยงานควรต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏบิัติ 
3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการโดยอย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓.๓ เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลัก 
๓.๕ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ แต่งตั้งคณะทํางานฯ ทําหน้าที่จัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของ

กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน 
6.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารรับทราบ เช่น มีรายละเอียดของกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค  

ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  

 
 
 
 
 
 



ล าดับท่ี ๓ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งที่เปน็หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากนอ้ยเพียงใด การใหบ้ริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงตอ้งมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องกอ่ให้เกิดประโยชน์สขุของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสทิธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จึงด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการ
สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพือ่เปน็การสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพื่อเปน็การสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ใหบ้ริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการใหบ้ริการ โดยยึด 

ประโยชนส์ุขของประชาชน 
3.3 เพื่อเปน็การปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการใหม้ีคณุภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเปน็การปอูงกันปัญหาร้องเรียน การทุจรติประพฤติมิชอบในหนว่ยงาน 
๓.๕ เพื่อสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเ ขตจังหวัด     

ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ครั้ง ตอ่ปี 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอก 
เขตจังหวัดตามระเบียบพสัดุฯ 

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ตามรูปแบบที่กําหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบล ทราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินใหแ้ก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพงึพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรงุการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 



8. งบประมาณด าเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอยประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 
๑๓,๐๐๐.- บาท/ปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
- ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  ฉบับ 
10.2 ผลผลิต 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 80 
- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมการใชบ้ัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ทั้งที่เปน็หนา้ที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.
2562 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอัน
เนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมาก ซึ่งเจา้หนา้ที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการ
เกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่    
ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ใหบ้ริการ สง่ผลต่อมาตรฐานการใหบ้ริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562        
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหก้าร
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เกินความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดย
จัดลําดับก่อน - หลัง เพื่อเปน็การสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บรกิารประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม
การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัตริาชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
3.4 เพื่อเปน็เกราะปอูงกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่มิใหก้ระทําการแสวงหาประโยชน์หรือกระทําการประพฤติมิชอบต่อ

ตําแหน่งหนา้ที ่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่
๓.๕ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
๓.๖ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดทําบัตรคิวในการใหบ้ริการแกป่ระชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบ้ริการ 
6.2  ประชุมชีแ้จง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏบิัติ 
6.3  จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
6.4  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ใหป้ระชาชนทราบถึงขั้นตอนการรบับริการบตัรคิว และการใช้บริการตามลําดับคิว 
6.5  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แก้ไขการ 

ใหบ้ริการอย่างมีคณุภาพ 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สาํหรับหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 

10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนมีร้อยละความพึงพอใจในการใหบ้ริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผูม้าขอรับบริการ 
- การใหบ้ริการเกดิความโปร่งใส ลดข้อร้องเรยีนการทุจริตต่อหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้ใหค้วามสําคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ใหเ้กิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดใหส้ว่นราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงมีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการ
ตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

3.2 เพื่อใหป้ระชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๓.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 
๓.๔ เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดความเป็นมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการใหบ้ริการออนไลน์ เป็นต้น 
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มี

สว่นได้สว่นเสียทราบอยา่งชัดเจน 
6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายใน

สถานท่ีให้บริการ 
6.4 จัดให้มีสถานท่ีสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ําสําหรับผู้พิการ 
6.5 จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บอกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผล

การให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม  



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่
ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ นอก จากนี้การ
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะทําให้หน่วยงานได้รับทราบผลการดําเนินงาน รวมทั้งได้รับทราบปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน และผู้รับบริการเมื่อหน่วยงานได้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานแล้ว หน่วยงานควรต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีมาตรฐานและคณุธรรมในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพื่อให้มีรายงานผลการปฏิบตัิงานตามคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓.๓ เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน 
๓.๔ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มอืการปฏิบัติงานใหผู้้บริหารรับทราบ เช่น มีรายละเอียดกิจกรรม ปญัหาอุปสรรค  ผลลัพธ์ของ

การปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๗ 
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางต่างๆ 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒  ได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้วางกรอบแนวทาง การบริหารราชการไว้ว่า การบริหาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ควรมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจการตัดสินใจเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
   เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจําปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา    
  องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดทํากิจกรรมประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางต่างๆเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ   
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้มีมาตรฐานและคณุธรรมในการปฏิบัติงาน 
3.2 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้    
๓.๓ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการบริหาร

จัดการแนวใหม่ 
๓.๔ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก 
๓.๕ เพื่อแสดงการให้บริการประชาชนท่ีมีเวลาแล้วเสร็จที่เหมาะสม 
3.๖ เพื่อให้การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.๑  แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัริาชการ 
 ๖.๒  ประกาศกําหนดขั้นตอนการรับเรื่อง 
 ๖.๓  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 ๖.๔  ดําเนินการจดัทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๖.๔.๑  จัดทําปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 
  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. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
10.2 มีประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี

เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน       
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน  การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และ
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ         
ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบลใหก้ับประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการบริการได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ 

ขอรับบริการ 
3.4 เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 

 ๓.๕ เพื่อให้หน่วยงานมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 ๓.๖ เพื่อให้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๓.๗ เพื่อเผยแพร่แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงปาูยแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแกป่ระชาชน 
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 



6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหม้ีการใหบ้ริการแกป่ระชาชนท้ังเวลาทําการ ช่วง

พักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการจัดทําโครงการมา

ปรับปรุงแกไ้ขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการใหด้ียิ่งขึ้นอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อยา่งสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปญัหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีประกาศแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนชัดเจน 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเปิดเผย ณ ที่ท าการส านักงานและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 โดยปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของประชาชนต้องผ่านการ
อนุญาต อนุมัติ การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาตด าเนินการต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว 
หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน 
ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก 

ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
สถานท่ีให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมายบังคับใช้เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ  ประกอบพระราชบัญญัติดังกล่าว
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา“คู่มือสําหรับประชาชน” 

คู่มือสําหรับประชาชน หมายถึง คู่มือท่ีแสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ
ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา และเอกสารที่จําเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

“การบริการประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้
เป็นการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคําขอก่อนดําเนินการใด ได้แก่ 
การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารบับริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน

รูปแบบใหม่ ได้แก่ 
๑) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น 
๒) กองทุนทีเ่ป็นนิติบุคคล (เครื่องมือทางเศรษฐกิจของรัฐ) 
๓) หน่วยงานท่ีใช้อํานาจรัฐหรือเปน็เครื่องมือของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ได้แก ่สภาวิชาชีพ สถาบนัภายใต้มลูนิธิซึ่งอยู่ใน

กํากับหรือเป็นเครื่องมือของส่วนราชการ นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู่มอืสําหรบัประชาชนตามพระราชบัญญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้นําหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการสําคัญไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บรกิารของหน่วย ภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเปูาหมายอันเป็นหัวใจสําคัญ คือ การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๗ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอและให้นําคู่มือสําหรับประชาชนปิด
ประกาศไว้ ณ ที่ยื่นคําขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 เพื่อให้การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.๒๕๕๘ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงสํารวจภารกิจต่างๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนฯ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร. 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
3.2 เพื่อให้การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
๓.๓ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของรัฐ 



๓.๔ เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓.๕ เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
๓.๖ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
๓.๗ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน 
๓.๘ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ หลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานท่ีให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ประชาชนต้องมายื่นคําขออนุญาตก่อน
ดําเนินการใดมีการจัดทําคู่มือสาํหรบัประชาชนและนําไปใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่สับสน ในการติดต่อขอรับ
บริการของประชาชน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ศึกษาเนื้อหาพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๖.๒ สํารวจภารกิจต่างๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนฯ 
๖.๓ แต่งตั้งคณะท างานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
๖.๔ จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
๖.๕ เปิดเผย ณ ที่ทําการสํานักงานและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศหรือช่องทางต่างๆ 
๖.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนและนําไปใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่สับสน ในการติดต่อขอรับ

บริการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใด 
         ของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ  “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่
จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้  ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี 
ดว้ยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหก้ารบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหนว่ยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อใหก้ารบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนมูโนะ ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๓.๒ เพื่อให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผู้มี
อํานาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3.๓ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
๓.๔ เพื่อให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผดิชอบและมผีู้รับผิดชอบชัดเจน 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือหัวหน้าส่วน

ราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผูบ้ริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖4 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สว่นราชการทุกส่วน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกดิความคล่องตวัและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก 
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “มอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และหนา้ที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
หนา้ที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไวห้ลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ 
  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้ดารงตําแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบคํานึงถึงความชอบธรรมและถูกกฎหมาย ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3.2 เพื่อใหเ้ป็นการปอูงกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหนา้ที ่
๓.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอยา่งนอ้ยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา 
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 
๖.๓ เผยแพร่คําสั่งและปิดประกาศตามช่องทางต่างๆ ให้สาธารณชนรับทราบ 
๖.๔ รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งมอบหมายหน้าที่เสนอให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “มอบอ านาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะ    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไวห้ลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น   ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้อง
กับสิทธ ิหนา้ที ่และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชน
เกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหก้ารใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหนา้ที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้กับ    

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ 

หัวหน้าส่วนราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล มีหน้าที่ตอ้งทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหนว่ยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล นั้น มักจะประสบปญัหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มี
การกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหนา้ที ่สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562   
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ที่กําหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และกําหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก ่          
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ และกําหนดให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล รองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจ
หน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
จังหวัดนราธิวาส   

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน          
ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหนว่ยงาน 
3.3 เพื่อเปน็การกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่

ราชการ 
4. เป้าหมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 
4  ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายใหร้องนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายใหห้ัวหนา้ส่วนราชการ 



5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนใหทุ้กส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
6.4 ใหผู้้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
      2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม 
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ            
                    ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๒. หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการ
ให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์
บํารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้
มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมนําพระราชจริยวัตร
พระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ดังนี ้
 ประการที่ ๑ คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 ประการที่ ๒ คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
 ประการที่ ๓ คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
 ประการที่ ๔ คือการรู้จักละวางความช่ัวความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมือง 
 คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิด
ความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออัน
สําคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่
ถูกต้องเหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทาง
ดําเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจ
อย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไรพฤติกรรมใดคือ
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเว้น 

๒.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่
ประจักษ์ชัดอาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เช่นการยกย่องชมเชยการมอบโล่การประกาศเกียรติคุณการประกาศช่ือทางสื่อมวลชน
เป็นต้นนอกจากนี้มาตรการที่ควรดําเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้กระทําดี 

๓.  การเป็นแบบอย่าง (model) คือการนําตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็นโดยจุดเน้นสําคัญคือตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะ
ผู้นําในการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนําผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานซึ่งจะนําไปสู่การ
ร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕.  การจัดกิจกรรมรณรงค์คือการจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆเช่นประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น
โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนวพิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชนหรือ



บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรมเหลา่นั้นเช่นมีสว่นร่วมในการคัดเลือกหรอืตัดสนิจะทําให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วน
หนึ่ง 

๖.  การประชาสัมพันธ์คือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ  อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเช่นจัดทําโปสเตอร์ติด
ประกาศทําจดหมายข่าวแผ่นพับวีดทีัศน์ เป็นต้น 

๗.  การศึกษาดูงานคือการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถนํามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของ
หน่วยงานจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานด้วยตัวของเจ้าหน้าท่ีเอง 

๘.  นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบล       

มูโนะ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและมติที่ประชุมระหว่าง
คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ประจําเดือน เห็นชอบให้จัดทํา
โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้
จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

๓.๒  เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนตําบล 
๓.๔  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐  
๓.๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐ 
๔. เป้าหมาย   

๔.๑  คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิ
ราชการและให้บริการประชาชนดเีด่น   

๔.๒  คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิ
ราชการตัวดเีด่นปลีะ ๒  ครั้ง 

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

๕.๑  เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๒  ประชุมพนักงานเพื่อให้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
๕.๔  ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลมูโนะ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๕.5  ดําเนินการตามโครงการ 
๕.6  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

๗. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 



๙. งบประมาณ 
งบประมาณ  ๒,๕๐๐  บาท 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

๑๐. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑๐.๑  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชู
เกียรติ 
 ๑๐.๒  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่ม
มากขึ้น 
๑๑. วิธีการประเมินผล 

จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดําเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้การมีคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่อ
อาชญากรรมและอื่นๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมทีี่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงจัดให้มีการยกย่อง 
เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผูก้ระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลงัใจแก่คนดีเหลา่นั้น
ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนนิการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยา่งต่อเนื่องให้สังคมไดร้ับรู ้

3.2 เพื่อประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ทีไ่ด้รับรางวัลให้เปน็ตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชาสมัพันธ์กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูม้ีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบญัชา ดังนี ้

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นดเีด่น ศิลปะพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นดเีด่น การละเล่นพ้ืนบ้าน  (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นดเีด่น เครื่องดนตรีพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงลิเกฮูลู (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

๒,๕๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 



2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว
ไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและ
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทํา
การผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาตติามสภาพแวดล้อมมีการปลกูพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่าย
ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพา
ตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่       
น่าอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการดําเนิน
ชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทําโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร
ได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเชิดชเูกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจําศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๕. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.1 พิจารณาคัดเลือกประชาชนท่ีดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.2 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้ 
๖.3 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ 
๖.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 



    2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
        2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
                  ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของ
ภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม  แต่เป็น
สิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะสง่ผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน และมีเปูาหมายการทํางานที่ชัดเจนตลอดจนมีตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.3/ว 835 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 องค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ และพนักงานจ้างกับผู้บริหารที่กําหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๓.๔ เพื่อมิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอานวย

ความสะดวกหรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าท่ี 
๓.๕ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว 
๓.๖ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ตอบแทน

สําหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่      
         เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อํานาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการ
เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๒ เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของท้องถิ่น 
๓.๓ เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสําหรับการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดแูลและองค์กรอิสระ อาทิ การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดนิ 
การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด การรับการตรวจจาก
สํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
มูโนะ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี เพ่ือการตรวจสอบ  
                     ควบคุม ดูแล การปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือ
กับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง        
มีหน้าที่ให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้
เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการ
ตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานกฎหมายและคดี  ดําเนินการทางวินัย มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้
ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจดัการ กรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจรติ 
3.2 เพื่อความโปร่งใส และปูองกนัการทุจริต ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการในการปูองกันการทุจริต 

 ๓.๔ เพื่อนําข้อช้ีแนะ ข้อทักท้วง ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานต่างๆ ได้แนะนําไปปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ระเบียบหรือกฎหมายได้
กําหนดไว้ เป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่และเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว  
 6.2 ประสานและขอความร่วมมือกับส่วน/งานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะในการขอข้อมูลหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
 6.3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่มีการตรวจสอบและพบว่ายังมีข้อบกพร่องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ช้ีแจง
รายละเอียดตามที่มีการทักท้วง 
 6.4 ทําบันทึกข้อความแจ้งให้ส่วน/งานต่างๆ นําข้อแนะนําหรือข้อปฏิบัติที่ได้จากการตรวจสอบ ไปปรับปรุงแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 6.5 ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เพื่อเป็นข้อตกลงการให้
ความร่วมมือ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ    
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ มีมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๓  
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตําบลมูโนะและไดพ้ิจารณากําหนดให้มีเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการจะมีเนื้อหาและ
สาระสําคัญที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์การ
จัดทําแผนเพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการ
เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อให้การบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง โดยมีรูปแบบและลักษณะของแผนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน เปูาหมาย ประโยชน์ของการจัดทําแผน  ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 4 ปี 
แยกตาม 4 มิติ และส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายขอ ง
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ โดยการ
เสรมิสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัตติามมาตรฐานจริยธรรม การขดักันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3.2 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
๓.๓ เพื่อสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการในการปูองกันการทุจริต 

 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓.๕ เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาุย องค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนฯ 
 6.2 ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการจัดทําแผน 
 6.3 จัดทําแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.4 เสนอแผนฯ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 6.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสนอผู้บริหาร
ทราบ 
 



7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน   
         กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อมาตรการ  : มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ   
                    องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  
2. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี      
ธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                                       

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส   เป็นธรรม 
 ๓.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ 
 ๓.๔ เพื่อให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต 
 ๓.๕ เพื่อให้มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง  พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พนักงานงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ  
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณมีีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัตริาชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียน
ให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน  
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาใหผู้้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 



9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
 - ผลลัพธ์  
 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทในการร่วมเฝูาระวังและตดิตามตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อมาตรการ  : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอํานาจหน้าที่ และโดยที่
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จํานวน 5 หมู่บ้าน ในเขตตําบลมูโนะซึ่งได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏบิัติราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอํานวยความสะดวก และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบมาตรา 52 และมาตรา  41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข”์ ณ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ตู้
แดง) ณ หน้าอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและแต่งตั้งให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อให้ความสําคัญกับการดําเนินการในเรื่องการทุจริตที่กําลังเกิดขึ้น ขจัดคนไม่ดีออกจากระบบราชการ สร้างความเกรง
กลัวแก่ข้าราชการ และสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 
 3.2 เพื่อเป็นช่องทางให้ข้าราชการหรือประชาชนแจ้งข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในเรื่องต่างๆ 
 ๓.๓ เพื่อให้มีมาตรการในการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๔ เพื่อให้มีระบบปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 กําหนดผูร้ับผดิชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จดัทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ 

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนทีไ่ดร้ับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้รับบริการผู้มี

ส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
และขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนดําเนินการจดัการเรื่องร้องเรยีนขององค์การบริหารส่วนตาํบลมูโนะตาม
คู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อมาตรการ  : มาตรการ “จัดท าคู่มือการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กําหนด มาตรา 17 (6) ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในการประชุมครั้งท่ี 5/2544 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ได้กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ไว้ ในข้อ ๒๑ และข้อ ๒๓  

คําว่า “วินัย” มี ๒ ความหมาย คือ ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่กําหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ และ
หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้ 
 วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความสําคัญเป็นอันมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลในการบริหารงาน เพราะพนักงาน
ส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหาราชการซึ่งจะเข้าถึงประชาชนโดยตรง หากพนักงานส่วนตําบลมีวินัยไม่ดีพอ จะทําให้ประชาชน
ขาดความเช่ือถือ ศรัทธาอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลอย่างแน่นอน 
 วินัยพนักงานส่วนตําบล เป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากจะมีความสําคัญต่อราชการ
โดยรวมแล้ว ยังมีความสําคัญต่อตัวพนักงานส่วนตําบลและต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นด้วย หากจะกล่าวถึงความสําคัญโดยสรุปคือ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ เพื่อความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของราชการ และเพื่อให้ราชการดําเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อสําหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตําบล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คู่มือการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานโดยชอบด้วยกฎหมาย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ  

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีคู่มือการดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นสําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีสว่นร่วม   
      ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมี้ศูนยข้์อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหง่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างนอ้ยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูได้ณที่ทําการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารและใหบ้ริการวา่ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้ให้มีสถานที่สําหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะให้บริการณศูนย์บริการ
ร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะโดยมีสํานักงานปลัดอบต.เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพื่อเพ่ิมชอ่งทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนรว่มในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จํานวน 1 แหง่ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ณ ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเขา้ตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการคํานวณ

ราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอ้งเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศยัอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 
และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้             
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง  หลัก     
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้กําหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 
 1) สถานท่ี เพื่อนําข้อมูลข่าวสารของราชการมาจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
 2) การจัดทําดัชนี เพื่อแสดงรายการข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานรวบรวมไว้ 
 3) ข้อมูลข่าวสารที่นํามาแสดงอย่างน้อยตามมาตรา 7 และ 9 ตั้งแต่ (1) - (8) 
 4) ระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้บริการและการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

เพื่อให้เกิดการจัดตั้งและพัฒนาสถานที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การนําข้อมูลข่าวสารมา
จัดแสดง และการกําหนดให้มีระเบยีบปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูลเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร การ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมในการสืบค้น
ข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีแนวทางในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หน่วยงานของรัฐสามารถกําหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเป็นการ
กํากับ ติดตามกระบวนการทํางานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร และการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2556 
และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะขึ้น 

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 เพื่อให้มีโครงสร้างของหน่วยงานที่ระบุหน่วยประชาสัมพันธ์แผนผังขององค์กรที่แสดงถึงหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร และคําสั่งมอบหมายหน้าทีก่ารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  จํานวน 1 แห่ง 
4.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๔๐ จํานวน 1 ชุด 
4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 



6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีคณะกรรมการประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการหรือคณะกรรมการด้านการจัดระบบข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงาน 
 6.2 กําหนดระเบียบปฏิบัติของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ออกระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 6.3 จัดทําคู่มือการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและนโยบายการส่งเสริมสิทธิการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของราชการของภาคประชาชน 
 6.4 กําหนดระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการขอสําเนาเอกสาร หากหน่วยงานไม่ประสงค์จะเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนาหรือ
ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามที่ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2542 หน่วยงานรัฐนั้นอาจออกระเบียบการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.5 กําหนดขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนเป็นปูายประกาศไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จะต้องมีกําหนดระยะเวลาในการให้ข้อมูลข่าวสารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2547 
 6.6 กําหนดแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ เช่น แบบคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการ แบบคําร้องเรียนและแบบคําอุทธรณ์ที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย 
 6.7 จัดทําสมุดทะเบียนผู้เข้ามาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการและการจัดทําสถิติ
ในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.8 กําหนดแผนงาน นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 จากปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐตามโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทํารายงานประมวลผลข้อมูลการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น โดยสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่ งในปีที่ผ่านๆ มาพบว่าปัญหาอุปสรรคในภาพรวมที่มากเป็นลําดับแรก 
คือ ปัญหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใน
การตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานและมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
 3.3 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่
ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทํางาน  ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 3.4 เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.5 เพื่อนําผลการประเมิน เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการสําหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในภาพรวม   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจํานวน ๕๐ คน   
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ขออนุมัติโครงการ 
6.2 กําหนดหลักสูตร/หัวข้อการบรรยาย 
6.3 ประสานงาน 
6.4 รับสมัครเจ้าหน้าท่ีเพื่อเข้ารับการทดสอบ 
6.๕ อบรม/บรรยายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
6.6 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ แบบทดสอบ

ปรนัย 
6.๗  ประกาศรายช่ือท่ีผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 60 ข้ึนไป 
6.๘  สรุปผลและติดตามผลการดําเนินโครงการ 
6.๙  การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทําโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

- ผู้เข้าอบรมนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 - หน่วยงานของรัฐให้ความสําคัญและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 - เจ้าหน้าท่ีในอบต.มูโนะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มากข้ึน 
 - ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในอบต.มูโนะ มีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามกฎหมายมากข้ึน  
 - ศูนย์ข้อมูลขาวสารของอบต.มูโนะ มีข้อมูลผลการประเมินการทดสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริ มการรับรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานตามภารกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่นโครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ หน่วยงานจึงควร        
มีช่องทางสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว โดยช่องทางสื่อสารที่ที่หน่วยงานส่วนใหญ่มี ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ
ของหน่วยหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ Social Media ระบบ Call Center การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
 ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีหลากหลายมากข้ึน ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การตรวจสอบจากภาคประชนชนได้ง่ายขึ้น โดยควรเป็นช่องทาง
และสื่อท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 “สื่อสังคม” (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
 “Call Center” หมายถงึ ศูนย์บริหารข้อมูลให้ความช่วยเหลือ สอบถามปัญหา ข้อแนะนํา บริการต่างๆ ทางโทรศัพท์รวมไว้เป็น
แห่งเดียว หรือเรียกว่าศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ประกอบกับได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอีกหลายช่องทาง โดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้มาทําการศึกษา ค้นคว้า เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง
กันในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้เห็นความสําคัญ    
จึงได้กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานตามภารกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยการดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างรายโครงการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการให้สาธารณชน
ได้ทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหลักของหน่วยงานที่หลากหลายและประชาชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
 3.3 เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทหน้าที่ตามภารกิจอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 3.4 เพื่อให้มีระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการของหน่วยงาน 
 3.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง 
 3.6 เพื่อใหป้ระชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 3.7 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต. 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลมูโนะ จํานวน 5 หมู่บ้าน  
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมพนักงานร่วมกันกําหนดช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ 

๖.๒ แบ่งงานหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
๖.๓ ดําเนินการตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่อบต.จัดบริการให้แก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่อไปนี้ หรือ 
- หนังสือพิมพ์ 
- วารสาร 



- จุลสาร 
- แผ่นพับ 
- โทรทัศน ์
- วิทยุ 
- สื่อสังคม 
- อื่นๆ โปรดระบุ 
- เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ www.munok.go.th 
- ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายให้สามารถใช้งานได้ดีทุกจุด 
- จัดทําคู่มือประชาชน เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการกับส่วน/งานต่างๆในองค์การบริหารส่วนตําบล 
- จัดทําแผนผังการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนทุกจุดที่มีการให้บริการ 
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของอบต.มูโนะให้มีข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางปูายประชาสัมพันธ์ 
- จัดระเบียบตู้ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2๕๔๐ กําหนด และมี

ปูายบอกชัดเจน 
- จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาเขียนคําร้องขอข้อมูลข่าวสาร 

๖.๔ รายงานผลการดําเนินงานประจําปีเกี่ยวกับผู้มาใช้บริการให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานกฎหมายและคดี  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๑๐. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลด้านต่าง ๆ สามารถตรวจสอบได้ ทําให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นการปูองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  
การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ  
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนท่ีจะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งจะต้องมีการ
ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและจัดองค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ที่สําคัญ และวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
ข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และกฎ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของ
หน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้วย 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้ที่จะไปติดต่อราชการสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อจัดเตรียมเอกสารหรือสิ่งท่ีเกี่ยวข้องในการขอรับบริการ ตลอดจนได้รับทราบช่องทาง
การติดต่อ ขั้นตอน และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

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. พ้ืนที่ด าเนินการ 

พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีการแสดงข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ ตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ 
ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 



- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. และการรับ 
                  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและ
ภาคประชาชน 

การสร้างความโปร่งใส คือ การเน้นให้องค์การบริหารส่วนตําบลหาวิธีการทํางานท่ีมีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยต้องถือปฏิบัติในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และแนวทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสเช่น การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและรายจ่ายเพิ่มเติม การ
เผยแพร่มติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพหรือผลเสียต่อประชาชน รวมทั้งมติอื่นๆ ที่ประชาชนควรทราบ การเผยแพร่
วาระการประชุมสภาท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อบังคับตําบล กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู้และต้องปฏิบัติ การ
เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดต่องานกับอบต. เช่น การชําระภาษีต่างๆ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น การเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานตามแผน/โครงการต่างๆ การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของอบต. 
เป็นต้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
3.3 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการ
ปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับ - จ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ - จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมูโนะและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“การประกาศวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
                     (กองช่าง)” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางของงานและการ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือขอดูวิธีคํานวณได้  
 ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานท่ีจะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจดู 
 ตามที่กฎหมายบัญญัติข้างต้น องค์การบริการส่วนตําบลมูโนะ เห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการคํานวณราคากลางให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบทําให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเกิดความ
โปร่งใสเป็นท่ีน่าเชื่อถือ รวมเป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้จัดทํามาตรการวิธีการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเพิ่มขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
 ๓.๒ เพื่อใหก้ารคํานวณราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ เกิดความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 
 ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบหรือขอดูวิธีคํานวณได้ 

๓.๔ เพือ่ประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในกรณีที่มีการทําสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อกรมสรรพากรนอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที่ ยื่นประจําปีเพื่อให้มีการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคํานวณภาษีเงินได้ในโครงการที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวทั้ งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
4. เป้าหมาย  
 ประชาชนทั่วไป ผู้รับจ้าง ผู้ประสงค์ยื่นซองสอบประกวดราคาและหน่วยงานอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลราคากลางงาน
ก่อสร้างได้ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
7. งบประมาณ   
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด (Milstone) : ระดับความสําเร็จของมาตรการการประกาศ วิธีการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมูโนะ 

ระดับคะแนน ระดับขั้นตอนของความส าเรจ็ (Milstone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

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

  



 ขั้นตอนตัวชี้ความส าเร็จ 
ขั้นตอน รายละเอียดด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี  1 
จัดทํารายละเอียดการคิดราคากลางโครงการก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบแหล่งที่มาของราคาและความถูกต้องของ
รายละเอียด 

ขั้นตอนท่ี  2 
แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางโดยให้มีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใส 

ขั้นตอนท่ี  3 
เชิญคณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณากําหนดราคากลางค่าก่อสร้างทําการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 

ขั้นตอนท่ี  4 ดําเนินการนําราคากลางเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 

ขั้นตอนท่ี  5 
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ เสียงตามสาย
และหอกระจายข่าว 

ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการคํานวณราคากลางได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของอบต.สามารถเข้า

ตรวจสอบการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใสได้ 
2. การดําเนินงานคํานวณราคากลางปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีและผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ส่วนราชการจะต้องดําเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ดังนี ้

มาตรา ๒๓ กําหนดว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน” 

ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสําคัญให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องถือ
ราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไปการจัดหาพัสดุเพื่อเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  (Value for Money)ความโปร่งใส 
(Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency andEffectiveness) และความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงาน 
(Accountability) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องดําเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรมโดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการยกเว้นที่
กําหนดไว้ในระเบียบการดําเนินการแต่ละขั้นตอนผู้ที่มหีนา้ทีร่ับผิดชอบต้อง  มกีารบันทึกหลักฐานในการดําเนินการพร้อมทั้งระบุเหตุผลใน
การพิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนอกจากนี้ยังจะต้องดําเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
แต่ละครั้งที่ได้ดําเนินการตั้งแต่เริม่กระบวนการจนไดพ้ัสดุนั้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการและรวมถึงการตรวจสอบการติดตามประเมินผล
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ กําหนดให้ต้องมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนตุลาคมของทุกปีและส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคมของทุกปีและหากแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้างได้มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียดในแผนปฏบิัติการจัดซือ้จดั
จ้างให้ส่งสําเนาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอน
รายละเอียดนอกจากนั้นส่วนราชการยังจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและให้รายงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วันทําการสุดท้ายของไตรมาส 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีและผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้าง  
3.3 เพื่อให้หน่วยงานได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและปิด
ประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะหรือตามช่องทางอื่นๆ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง การจัดหาพัสดุข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ

อย่างน้อย ๔ ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1.3 มีการปดิประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี 
        ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดใหม้ีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดว้ยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหนว่ยงานเชน่โครงสร้างและการจัดองค์กรอํานาจหนา้ที่แผนงานโครงการกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
อบต. ข้อบัญญัติตําบล และสถานที่การให้บริการและอื่นๆเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งจะต้องมีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและจัด
องค์กรในการดําเนินงาน อํานาจหน้าที่ท่ีสําคัญ และวิธีการดําเนินงาน สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับ
หน่วยงานของรัฐ และกฎ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงานด้วย 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหนว่ยงานผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์วิทยุสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหม้ีชอ่งทางการเผยแพรข้่อมูลข่าวสารของหนว่ยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผูร้ับบรกิารสามารถเข้าถึงขอ้มลูขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพื่อใหม้ีชอ่งทางในการรับเรือ่งร้องเรียนที่เขา้ถึงประชาชนได้ง่าย 
๓.๔ เพื่อให้มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจํานวนไม่น้อยกวา่ 7  ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้แก่ 
- บอร์ดหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะร้านคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
- ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหนา้ที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําป ี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงขา่ว 
- หนังสือพิมพห์รือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต/์เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คที่มีขอ้มลูผลการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน ์

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหนว่ยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหนา้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จและ
รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง        
ปูพื้นฐานสร้างความน่าเช่ือถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆได้ชัดเจนถูกต้อง 

ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการใหป้ระชาชนเข้าถึงและมีส่วนรว่มรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจบทบาทหน้าที่อย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลใหป้ระชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆได้แก ่
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทย,ุ โทรทัศน,์ สื่อ Social network ผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 

๓.๓ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.๔ เพื่อใหเ้กิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
๓.๕ เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
๓.๖ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลสื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลใหแ้ก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปีเพื่อรวบรวมภารกิจการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบลและคู่มือการให้บริการประชาชน 
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 ปูายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13 จัดทํา spot 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อืน่ๆ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดําเนินการประชุม 



6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐๙,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นตัวช้ีวัดโดยกําหนดตัวช้ีวัดดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
1.ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
กําหนดไว้ว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและมหีน้าท่ีในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเมื่อกล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล หรือที่ประชาชนโดยทั่วไป
เรียกว่า อบต. เพราะความคุ้นเคยและมีความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตําบลมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจนมองว่า
องค์การบริหารส่วนตําบลเปรียบเสมือนหน่วยงานภาคปฏิบัติที่จะตอบสนองความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง จุดมุ่งหมายที่สําคัญของหน่วยงานที่ช่ือว่าองค์การบริหารส่วนตําบล     
คือ สามารถดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในระดับหมู่บ้าน จนถึงภาพรวมในระดับตําบลแทนรัฐบาลกลาง เป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง
อันเกิดจากความล่าช้าในการพัฒนาของราชการบริหารส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 กําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาแต้ม จึงได้ตระหนักถึงหน้าท่ีที่จักต้องปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข ทั้งด้านการส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีในการเข้าชําระภาษีท้องถิ่น การส่งเส ริม
คุณภาพชีวิต และการเป็นหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนํามากําหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของตําบลแต่การไดข้้อมูลในเชิงรับและการให้บริการแต่เพียงอยู่ในสาํนักงานนั้น คงจะเป็นการตอบสนองภารกิจได้แตเ่พียง
บางส่วน และการรับทราบปัญหาความต้องการก็อาจไม่ตรงกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนในตําบลได้ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงมีแนวคิดริเริ่มปฏิบัติงานเชิงรุกลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดําเนินงานให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนแบบบูรณาการจึงได้จัดทําโครงการ อบต .เคลื่อนที่ ขึ้น
โดยถือปฏิบัติการดําเนินงานโครงการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามอํานาจหน้าที่ซึ่งกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้  
3.วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วม ลงพื้นที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

๓.๒ เพื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ออก
พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน 

๓.๓ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชน 
4.เป้าหมาย 

ประชาชนโดยทั่วไปภายในตําบลมโูนะเข้ารบับริการสาธารณะ 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

ภายในตําบลมูโนะ 
6.วิธีการด าเนินงาน 

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



=  0.80 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  

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 
9.7 สํานักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส 

10. ผลลัพธ์ 
10.1  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะสามารถเข้ารับบริการสาธารณะได้อย่างสะดวก 
10.2  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนแต่  

 ละหมู่บ้าน สามารถนําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความ  
 ต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง 

 10.3 เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและหน่วยงานร่วมบูรณาการในการให้บริการแก่ประชาชน 
11. การประเมินความส าเร็จของโครงการ 

การประเมินความสําเร็จของโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการดําเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยสามารถวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นดังน้ี  
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 

 
ค าอธิบาย : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เป็นการวัดระดับความสําเร็จของโครงการ ทําให้
ทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งอุทัย หิรัญโต กล่าวว่าประสิทธิภาพในทางราชการหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ และประโยชน์แก่มวลมนุษย์ (human satisfaction and benefit produced) และยังต้องพิจารณาเรื่องเวลา รวมถึงคุณค่าทาง
สังคมด้วย ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลงพื้นที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้อ งการของประชาชน ตามระยะเวลาที่
เหมาะสมรวมถึงการดําเนินงานก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม ทําให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงเป็นตัวช้ีวัดที่จะช่วยให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและความสําเร็จของโครงการ อบต.เคลื่อนที่แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการและนํามาประมวลผล

max-min 

       n 

5-1 

  5 

= 



จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมภาพถ่าย เอกสารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร
โครงการ สําเนาหนังสือราชการ ลายมือช่ือผู้เข้ารับบริการ รายงานการประชุม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร     
        ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละสุขอนามัย   
        ของประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมต าบล/แผนชุมชนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนาของชุมชนที่เกิดจากคนในชุมชนร่วมกันจัดทําขึ้นมาซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเน้นส่งเสริมประชาชนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันรับรู้และตระหนักถึงสภาพปัญหา ความต้องการของตนเองร่วมกันคิดหาทางแก้ไขด้วยกันบนพื้นฐานการ
พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกโดยใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพทางภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความสําคัญใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและมี
ความก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลนําปัญหาความ
ต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและกําหนดให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชนโดยให้นําข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจากความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน
ดังกล่าวจึงจําเป็นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และกําหนดกรอบการจัดทําให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท่ีสัมฤทธิผล ลดการซ้ําซ้อนของโครงการเกิดบูรณาการความคิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน
ในพื้นที่ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกําหนด
อํานาจหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจะดําเนินการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมตําบล/แผนชุมชน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
แสวงหาการตัดสินใจจากประชาชน เพื่อดําเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อสามารถ
นําไปจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือทางการบริหารและกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

3.3 เพื่อใหก้ระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความต่อเนื่องและเช่ือมโยงสอดคล้องกับการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกันลดการซ้ําซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน กลุ่มเปูาหมายทั้ง 5 หมู่บ้าน
ในตําบลมูโนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี 

ส่วนร่วม 
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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. พ้ืนที่ด าเนินการ 

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. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
6.3 ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดโครงการ ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่ ประชุมหัวหน้า

หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
6.4 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการฯ 
6.5 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนประจําปี 2564 
6.6 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

  -ประชาคมท้องถิ่น 
  -ประชาคมตําบล 
  -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
  -ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 

6.7 ดําเนินการติดตามและประเมินผลพร้อมสรุปผลการดําเนินโครงการรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของปีงบประมาณ 2563 
8. งบประมาณด าเนินการ 

30,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะบูรณาการร่วมกับผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ทุกหมู่บ้าน สามารถจัดทําแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือแนวทางการพัฒนา
ชุมชนอย่างมีทิศทาง เปูาหมาย สอดคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

10.2 หมู่บ้าน มีแผนชุมชนที่ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายในและประสานงานด้านงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ 

10.3 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
มีทิศทางเปูาหมายที่ชัดเจน 



10.4 กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตําบลมีความสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 
2.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ของชุมชนที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจะสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีนั้น บทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน จะเป็นส่วนผลักดันในการสร้างแผน
ชุมชนของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาด้วยความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านเอง ซึ่งสอดคล้องตามความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า    
“แผนชุมชนเป็นการทํางาน เพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง กําหนดทิศทางของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันปูองกันเง่ือนไข
จากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง 
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553  เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีการจัดทําแผน
ชุมชน และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอํานวยการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทํา  ทบทวน และ
ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ตําบล  

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให้หมู่บ้าน
สามารถพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองได้  รวมถึงสามารถบูรณาการแผนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมเสนอ
โครงการกิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนําไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ด้วยความสําคัญดังกล่าวจึงมีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดทําแผนชุมชนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับหมู่บ้านและตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้
เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้านขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมทบทวนความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
3.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาตําบลมูโนะ 
3.3 เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านและระดับตําบล  

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนผู้มีหน้าท่ีจัดทําแผนชุมชนหมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้านในตําบลมูโนะ จํานวน 25 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 จดัทําหลักสูตร กําหนดการการฝึกอบรม 
5.2 เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติการดําเนินงานโครงการ 
5.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อวิทยากร จัดเตรียมสถานท่ีจัดฝึกอบรม 
5.4 ประสานคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนจํานวน 25 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม 
5.5 ดําเนินการฝึกอบรม โดยแบ่งกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชน ออกเป็น  5 กลุ่ม ดําเนินการให้ความรู้ 
5.6 ฝึกปฏิบัติในการจัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน 
5.7 ฝึกปฏิบัติในการประชุมจัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนในระดับตําบล 
5.8 ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
5.9 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใน 30 วัน หลังจากการดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

8. งบประมาณ 
15,000.-บาท 



9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. หน่วยงานร่วมบูรณาการ   
 สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอสุไหงโก-ลก 
11. การประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลโครงการตามตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยนําเอาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ 
12. ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชนผู้มีหน้าที่จัดทําแผนชุมชนหมู่บ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับแผนชุมชนและเป็นเครือข่าย
กลไกขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชนของหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแกนนําในการจัดทําแผนชุมชนร่วมกับประชาชนใน
หมู่บ้านโดยที่กิจกรรมต่างๆ ในแผนชุมชนมีความสอดคล้องบูรณาการกับแผนพัฒนาตําบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
13. ตัวชี้วัด  (Milestone) ระดับความสําเร็จของโครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน 

หน่วยวัด : ระดับ 
คะแนน  :  5 คะแนน 
ค าอธิบาย: ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหรือ 
“องค์กรอํานวยการ” ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนทบทวนแผน ปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะ เห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชน จึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการ  ให้ความรู้เครือข่ายแผนชุมชนหมู่บ้าน
โดยวัดผลสําเร็จการดําเนินงานโครงการจากการที่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม มีการดําเนินการ
ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนของหมู่บ้านตนเองและในระดับตําบล ดําเนินการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนระดับตําบลว่า
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะอย่างน้อยร้อยละ 60 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสาม
ปี และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

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

 
  



โดยท่ี 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดต้ังศูนย์และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต อบต.” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บํารุงสุขแก่
ประชาชนภายในกรอบอํานาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
พื้นที่ จํานวน 5 หมู่บ้านในเขตตําบลมูโนะซึ่งปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีก็มีอยู่เป็นประจําที่เกี่ยวกับการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ซึ่งทํา
ให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ” ณ  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะ พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน (ตู้แดง)  ณ หน้าอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และแต่งตั้ง
ให้พนักงานส่วนตําบลเป็นผู้รับผิดชอบการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น 
ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.4 เพื่อลดปัญหาการร้องทุกข์และร้องเรียนและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลมูโนะ 
3.5 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.6 เพื่อให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและรับ ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด      
สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

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

สังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
10.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ“ก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิ ดความผาสุกและความ
เป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมี
การประเมินผลการให้บริการสม่ําเสมอ ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์
ดํารงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดํารงธรรมอบต. อยู่ภายใต้กํากับดูแลของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้มีมาตรการกําหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการ
ร้องเรียน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
3.3 เพื่อให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารสว่นตําบลมูโนะ มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
3.4 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ 

และมีประสิทธิภาพ 
3.5 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และ

ข้อเสนอแนะของประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและกําหนดขั้นตอน/กระบวนการในการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายกลุ่มงานหรือสํานักรับผิดชอบในการมีระบบระบบการกําหนดช่องทางการร้องเ รียนและขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสมกับหน่วยงาน เช่น กล่องรับเรื่องร้องเรียน จดหมายทางไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น รวมทั้งจัดทําระบบรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยการกําหนดขั้นตอนหรือ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแล้วดําเนินการจัดทําเป็นเอกสาร “แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน” หรือ “คู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน” 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 



ล าดับที่ 2 
๑.  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกในการตรวจสอบ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยตรง  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน
และเป็นกลไกในการตรวจสอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลไกในการการตรวจสอบทําให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมและโปร่งใส 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  จึงได้จัดให้มีการพัฒนารูปแบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกลในการตรวจสอบ
ดังกล่าวเพื่อให้มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถทําได้ง่ายขึ้น มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกรวดเร็วและเหมาะสม 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนผู้ร้องเรียนได้มีช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้มาขอรบับริการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๕.  พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะแจ้งการให้บริการสาธารณะ 
เบาะแสการทุจริต การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และเรื่องอื่นๆ ผ่านช่องทางดังนี้ 

- แจ้งกับเจ้าหน้าที่ท่ีรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงท่ี อบต. 
- แจ้งทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-7362-1020-2 
- แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะอาคารเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 1 ตําบลมูโนะ  อําเภอสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส  9612๐ 
- แจ้งทางเว็บไซต์  www.munok.go.th 

   - แจ้งทาง e-mail: abt_muno@hotmail.com 
- แจ้งทาง facebook : www. Facebook.com/ 
-  ช่องทางอื่นๆ  จากส่วนราชการตา่งๆ   เช่น  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธวิาส  ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอสไุหงโก-ลก เพื่อส่งมาให้ อบต.ตรวจสอบ 
- แจ้งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานส่วนตําบลโดยตรง 
๖.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและพิจารณาเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้

ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕64  
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดขอบ 
 งานกฎหมายและคดี  สํานักปลดั  องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และองค์การบริหารส่วนตําบลมีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมเป็นกลาง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน  หลีกเลี่ยงปัญหาการรับเงิน
สินบนในการยุติเรื่องร้องเรียนระหว่างเจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่องกับผู้ร้องเรียน 
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ล าดับที่ 3 
๑.  ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน 
๒.  หลักการและเหตุผล 

การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และ
การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่สําคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง 
ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ในปีงบประมาณใดไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานหรือเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานก็จะต้องมีการจัดทํารายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีนั้นๆ และต้องมีการเผยแพร่ให้
สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 

ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/การให้บริการ จัดขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงานท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยแสดงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีอบต. หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวข้ึน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้มีแผนผังขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
  ๓.๒ เพื่อเผยแพร่แสดงขั้นตอนหรอืแนวทางการปฏิบัติในการจดัการเรื่องร้องเรียนการปฏิบตัิงานหรือการให้บริการของเจา้หน้าท่ี
ภายในหน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างของหนว่ยงาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนผู้มาขอรบับริการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๕.  พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๖.1 จัดตั้งศูนย/์จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
๖.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
๖.๔ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารขออนุมัติ 
๖.๕ ปิดประกาศเผยแพร่ขั้นตอนการร้องเรียน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนทราบตามช่องทางต่างๆ  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดขอบ 
 สํานักปลดั  องค์การบริหารส่วนตาํบลมูโนะ 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความโปร่งใสและมีระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง   
         ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม” 
2. หลักการและเหตุผล 

ราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง อบต.) สามารถดําเนินการควบคุมปัญหาด้าน สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การรักษาความ
สะอาด ในท่ี หรือทางสาธารณะ สถานสาธารณะ การรักษาความสะอาดของแม่น้ําลําคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานสาธารณะ 
การรักษาความสะอาดของแม่น้ําลําคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานท่ีจําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท้ังที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ในกรณีที่มีโรคติดต่อที่
ต้องแจ้งความ หรือโรคติดต่ออันตราย เกิดขึ้นในเขตท้องที่ ก็มีมาตรการในการควบคุม และการจัดการ เพื่อการปูองกันมิให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ในพ้ืนท่ีนั้นได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้ง อบต.) จะมีอํานาจดําเนินการ และควบคุมเรื่องต่างๆ ข้างต้นแล้ว ซึ่งนับว่าเป็น
มาตรการการปูองกัน และควบคุมเบื้องต้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นนั้น แต่โดยข้อเท็จจริง ราชการส่วนท้องถิ่น 
(อบต.) ก็ไม่อาจดําเนินการให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงได้กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น      
มีอํานาจดําเนินการ ในกรณีที่เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน ซึ่งหมายถึง "การกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนข้างเคียง" ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
มาตรการคุ้มครองประชาชน กรณีเหตุรําคาญนี้ จึงเป็นมาตรการที่อุดช่องว่าง ที่อาจเกิดขึ้น จากการขาดความรับผิดชอบของบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใด ท่ีทําให้เกิดสภาวะความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการดํารงชีวิตได้อยา่งปกติสุข 

ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญเช่นกลิ่น
เหม็นเสียงดังการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ ขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล น้ําเน่าเสีย มลพิษทางเสียง เป็นต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมี
หนา้ที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพื่อแกไ้ขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปญัหาได้อยา่งถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพื่อเปน็การบริการประชาชนให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
3.3 เพื่อเปน็การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหนา้ที ่

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์กี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญจากประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

๕.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 
๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
๖.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผา่นศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อแก้ไขปญัหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
๖.5 แจง้ผลการปฏิบตัิงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วันนับแต่วันรับแจง้ 
 



๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ใหบ้ริการในวนัเวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยชอ่งทางร้องทุกข์/ร้องเรียนได้แก่  
1) ไปรษณีย ์
2) โทรศัพท ์
3) โทรสาร 
4) เว็บไซต ์
5) เฟสบุ๊ค 
๖) Line 
๗) กระดานสนทนา 
๘) อื่นๆ  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาํบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคม

และการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   
มูโนะ 

๑๐.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๑๐.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผูร้้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ได้กําหนดให้หน่วยงานของทาง
ราชการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบําบัดทุกข์บํารุงสุขตลอดจนดําเนินการ
แก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์2558 ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือท่ีมีผู้มายื่นคําร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆในชุมชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ
กลั่นกรองการใช้อํานาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝุายเมื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรอ้งเรียนรอ้งทุกข์เสร็จแลว้ให้แจ้งผู้รอ้งได้รบัทราบโดยเรว็ไมเ่กิน 15 วัน เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยา่งเคร่งครัดลดปัญหาการทุจริต 
3.2 เพื่อใหเ้กิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการ

ดําเนินงานของทางราชการ 
๓.๔ เพื่อเป็นการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
๓.๕ เพื่อมีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์ 

 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ก าหนดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซ้ือจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้หน่วยงานของทาง
ราชการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบําบัดทุกข์บํารุงสุขตลอดจนดําเนินการ
แก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาํบลลงวันท่ี  10 กุมภาพันธ ์2558 ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคําร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆใน ชุมชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 
 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ 
เว็บไซต์/ Face Book/Line เป็นต้น 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 “เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกําหนดให้มีกระบวนงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติ มีช่องทางการร้องเรียน มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ    
มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมถึงการสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป และระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่ อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียขององค์การบรหิารส่วนตําบลมูโนะทราบช่องทางกระบวนการร้องเรียน
ร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 

3.2 เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่หน่วยงานได้
กําหนดไว้ เพื่อความโปร่งใส 

3.3 เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานมีการกําหนดช่องทางการร้องเรียนการจ้ดซื้อ - จัดจ้าง 
3.5 เพื่อเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 
3.6 เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส

และเป็นธรรม 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 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. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีช่องทางให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ออกค าสั่งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซ้ือจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้หน่วยงานของทาง
ราชการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบําบัดทุกข์บํารุงสุขตลอดจนดําเนินการ
แก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาํบลลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์ 2558 ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคําร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆในชุมชน 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
 “เรื่องร้องเรียนทั่วไป” หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 “เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องท่ัวไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ผู้ร้องทราบ 
3.3 เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนงานเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
๓.๔ เพื่อให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.5 เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 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 รายงานสรุปผลการดาํเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

ทางช่องทางต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  



8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และได้แจ้งผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ ให้ผู้ร้องเรียน

ทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 5 
1. ชื่อกิจกรรม : กจิกรรมการรายงานผลการด าเนินการเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างให้ผู้ร้องทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ได้กําหนดให้หน่วยงานของทาง
ราชการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนาบําบัดทุกข์บํารุงสุขตลอดจนดําเนินการ
แก้ไขปัญญาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ ์2558 ได้กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการให้ความช่วยเหลือที่มีผู้มายื่นคําร้องประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสนับสนุนส่งเสริมและประสานการปฏิบัติงานกับชุมชนหรือองค์กรต่างๆในชุมชน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
 “เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกําหนดให้มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปให้ผู้ร้องทราบ และระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

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

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 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 ที่กําหนดไว ้
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 



9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 หน่วยงานได้แจ้งผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องเรียนทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 6 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริตและ 
                    ระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ศปท.)     
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ 
ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
เสนอ โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีสําคัญคือ เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง  

การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดํา เนินการตามที่
กฎหมายกําหนด ผ่านช่องทางที่หน่วยงานกําหนด เช่น ตู้ไปรษณีย์ เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตของอบต. 
 การร้องเรียนกระทําผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบล กระทําความผิดทางวินัย โดยมีการฝุาฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กําหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินัย และได้กําหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นท้ังเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทําอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีสิทธิเสนอคําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ 
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอบต. 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้เล็งเห็นความสําคัญเพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ สอดคล้องกับการดําเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐและเพื่อให้มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต มีระบบคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการ
ทุจริตตลอดจนมีช่องทางการรับเรื่องการทุจริตดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการ “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีระบบ
การแจ้งเบาะแสการทุจริตและระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริตของหน่วยงาน” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเช่ือถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูก
คุ้มครองได้ 

3.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 

๓.3 เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
3.4 เพื่อให้ความสําคัญกับภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
3.5 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประจําศูนย์ฯ 
6.3 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง 



6.4 ระหวา่งการสืบสวนข้อเท็จจริงประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรืออาจจะมอบหมายให้ตัวแทนแจ้งผลความคืบหน้าเป็น
ระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบโดยกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วันและ
สามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน 

6.5 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทํา การทุจริตและ
คอร์รัปช่ันจริงจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่
แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอันทุจริตและคอร์รัปชันตามที่ได้ถูกกล่าวหา 

6.6 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริตและคอร์รัปชันจริงการทุจริตและคอร์รัปช่ันนั้นถือว่าเป็นการกระทําผิดต่อนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ อบต.มูโนะ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ได้กําหนดไว้และหากการกระทํา
ทุจริตและคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมายผู้กระทําผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ 

6.7 การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสให้ถ้อยคําหรือให้ข้อมูลใดๆถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทํา
โดยไม่สุจริตหรือทําผิดช่องทางถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของ อบต.มูโนะบุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วยแต่หาก
เป็นบุคคลภายนอกและอบต.ได้รับความเสียหายอบต.จะพิจารณาดาเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ดว้ย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อย อาทิ 
เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา ทั้งแผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจําปี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและ
กําหนดการจัดทําแผนพัฒนา โดยร่วมเสนอปัญหาความต้องการ และร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในรูปแบบกระบวนการ
ประชาคม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาในภาพรวม ร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10    

ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 26 กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท. ในการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนจะเห็นได้ว่า หลักแห่งการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสย่อมมีความสําคัญในการนําไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันการ
ทุจริต อีกทั้งยังเป็นหลักการที่สําคัญที่เป็นส่วนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลที่เป็นหลักในการบริหารงานท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึง มีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ
กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

3.2 เพื่อให้ปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 9 
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๔ เพื่อให้มีองค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๓ รวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามาวิเคราะห์เพื่อจดัทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๖.๓ จัดทําร่างแผนพัฒนานําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าท่ี 



๖.๔ จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
๖.๕ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
๖.๖ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะบางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารง

ตําแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทํา
แผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เพื่อเป็นองคก์รใน
การยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ
เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนหลายฉบับ
ดว้ยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีส่วนรว่มของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้จัดทํามาตรการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนรว่มของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนรว่มของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
๓.๒ เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้ับประชาชนถึงการมีส่วนรว่มในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 
๓.๔ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม

มากขึ้นให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรในท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจําตําบลอาสาสมัคร
สาธารณสุข ผู้นําศาสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.1 ติดต่อ ประสานงาน 
๖.2 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการ 
๖.3 วางแผนกําหนด ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี ข้ันตอน และคู่มือมาตรการ 
๖.4 เสนอมาตรการเพื่อขออนุมัติจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖.5 ดําเนินมาตรการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี 
๖.๖ ติดตามและประเมินผลมาตรการเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเสนอผู้บริหารทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญจึงควรให้
คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า 
“แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเง่ือนไข
จากภายนอกเข้าไปทําใหชุ้มชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถคน้หาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปญัหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพือ่ใหค้นในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นขอ้เด่น ข้อด ีโอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมี
ช่องทางในการแก้ไขปญัหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิด
เป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
๖.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการพร้อมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
๖.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน 
๖.4 สง่แผนชุมชนให้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี      
เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีใหก้ับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแต่งต้ังประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การ
มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์จะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนโดยประชาชนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นถ้าหากประชาชนมีสาวนร่วมตั้งแต่การตัดสินใจในการดําเนินการต่างๆของท้องถิ่นแล้ว จะทําให้การบริการสาธารณะต่างๆที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด 

นอกจากน้ีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของอบต . รับทราบขั้นตอนการดําเนินงานของ
อบต. จะมีผลทําให้การดําเนินงานของอบต. มีความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริต และความขัดแย้งในการทํางานวิธีการเข้ามามี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อนํามาบริหารงานภายในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมเข้ามาตรวจสอบการ
บริหารงานของท้องถิ่น เช่น การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้อบัญญัติ ขอเข้าร่วมเป็นประชาคมของท้องถิ่น เป็น
ต้น 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการ การจัดทํางบประมาณ ร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามโครงการ 
๓.๔ เพื่อให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรัก และมีจิตสํานึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน 
๓.๕ เพื่อให้ผู้บริหารอปท. บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรงกับความต้องการของประชาชนและรับผิดชอบต่อประชาชนให้มาก

ขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยมีประชาชนร่วมเป็นกรรมการ 
  ๖.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพร้อมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 

๖.3 ดําเนินการจัดทํากิจกรรม/โครงการ 
๖.4 เผยแพร่กิจกรรมการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานต่างๆ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 



3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเปน็คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)   
พ.ศ.2553 ข้อ 28 วรรคแรก กําหนดให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม การ
เข้าร่วมในการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหลักการกระจายอํานาจการทํางานของอปท. ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น ในการซื้อหรือการจ้างอปท.ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นจึงควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอปท.ที่กําหนดให้การดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทุกครั้งให้ผู้บริหาร อปท. มีอํานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้แล้วแต่กรณี 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จะได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันกับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงเห็นควรมีมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเปน็กลไกภาคประชาชน (โดยวิธผีา่นการประชาคม) ในการมีส่วนรว่มกับองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะอยา่งแข็งขัน 
3.2 เพื่อให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นการลดต้นทุนการปูองกันการทุจริตโดยอาศัย

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยรัฐทําหน้าที่จัดหาเครื่องมือและให้อํานาจกับภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ 

3.4 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้าน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ประชุมตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 5 หมู่บ้านเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 ผู้บริหารหน่วยงานมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการ

ตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานจัดหาพัสดุ 
10.2 ภาคประชาชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุของท้องถิ่น 

 
 
 
 



ล าดับที่ 2  
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อประโยชน์ในการปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดก็ได้   เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง
ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทําตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทําและ ไม่จัดทํา อันเป็นผล
ก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่างเช่น ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือผูแ้ทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิม ๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้าง
บางส่วนยังไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชนและทุกฝุาย สําหรับการทํางานของ อปท. ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอปท. ในหลายๆ ส่วน เช่น ใหต้ัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยการพัสดุ   เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ มีความสําคัญต่อ อปท. ที่ก่อให้เกิดความโปร่งใส ดังนั้น 
อปท. ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของ อปท. ได้แก่ มีส่วนร่วมในโครงการ การทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การเข้าไปมีส่วนร่วมใน คณะกรรมการกิจการสภาท้องถิ่น การเปิดเวทีสาธารณะในการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
เพื่อมีส่วนร่วมกับ อปท. หรือ อปท. ต้องเป็นองค์กรแบบเปิดเพื่อให้ภาคประชาสังคมมีส่วน ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
การทุจริต โดยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจัดกิจกรรมการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
3.2 เพื่อให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.5 เพื่อส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ อปท. อย่างแข็งขัน 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้านที่ยอมรับจากทุกฝุาย 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
6.2 รับสมัครคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
6.4 คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ 
6.5 ประกาศเผยแพร่ผลการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ 
6.6 ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานแต่ละประเภท 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานจัดหาพัสดุของท้องถิ่น 
10.2 ภาคประชาชนได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของอบต.ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลมูโนะ และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3.3 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดทํากิจกรรมและขออนุมัติ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรม 
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลมูโนะ (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนชุมชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี ้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลมูโนะ ทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิราชการองค์การบริหารสว่นตําบลมูโนะสําหรับผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปี 



4) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ พร้อม

ตัวช้ีวัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แต่งต้ังประชาชนเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 4  
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจงัหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค
กรปกครองสวนทองถิน่ท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง และในหมวด ๖ ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทําหน้าที่กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.จึงเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่
ผ่านมา ซึ่งผลการติดตามและประเมนิผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้
เป็นอย่างดี 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงมีมาตรการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ตามระเบียบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.มูโนะ ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของอบต. 
3.2 เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้าน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เพื่อมาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. 
6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6.3 คัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6.4 ผบูริหารทองถิน่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบด้วย   

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน 
(๒) ผแูทนประชาคมทองถิน่ท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน  
(๓) ผแูทนหนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน  
(๕) ผทูรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอผูบริหารทองถิน่ เพื่อใหผูบริหาร
ท้องถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอยางนอ้ยปลีะหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ให้ปดประกาศโดยเปดเผยไมน้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการแต่งตั้งประชาชนเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ที่ทุกฝุายยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
                    บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7    
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

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

บทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง 
บทบาทของประชาชน 

3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลมูโนะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 

6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือโครงการ

ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรรมการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดท าโครงการต่างๆ และรายงานผลน าเสนอให้ 
                  ผู้บริหารทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จําเป็นและมีความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ ย่อมมี
ภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติ
ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการให้กับประชาชนได้
ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้า ในการดําเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของ
แต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลด
ภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้น 

การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่
อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็ นผู้มีความ
เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น ๆ และไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดําเนินการดังกล่าวเอง การปกครองท้องถิ่นสา มารถ
สนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิด
การพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
 จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของท้องถิ่นในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้ มากท่ีสุดและการบริการถือว่าเป็นด่านหน้า
ของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน เพราะถ้ามีบริการที่ดีย่อมทําให้ผู้รับบริการหรือประชาชนมี
ความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้เห็นถึงความสําคัญของการให้บริการจึงต้องทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในงานต่างๆ ท่ีให้บริการ
ว่าเป็นอย่างไร และเพื่อต้องการทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อที่นําผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีประชาชนมีต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะในภาพรวม เพื่อนนําไปใช้ใน
การสรุปผลและปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป  

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนตําบลมูโนะ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการมากกว่าร้อยละ 80 ข้ึนไป 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 

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



6.4 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทํารูปเล่มรายงานผลการสํารวจ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต. 

10.2 ทําให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ และนําผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการประทําอย่างเป็นขั้นตอถูกต้อง    
ตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกําหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง
และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
๓.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
๓.๓ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนด 
๓.๔ เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
๓.๕ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มาจากการปฏิบัติงานของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทั นเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยตรวจสอบภายนอก            
คือ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กํากับดูแล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อําเภอ) เข้าตรวจ 

๓.๗ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
๓.๘ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในหารปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้าน

ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

หน่วยตรวจรับ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

สว่นราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 

ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่
ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยส์ิน รวมทั้งการบริหารงาน 
ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 



6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมคีวามเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนว่ยงาน ที่มีอยู่อยา่งคุ้มคา่ ประหยดั 
10.4 ลกูหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดนิค้างชําระลดน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงั ว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
กําหนดใหห้นว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้รายงานต่อผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันสิ้นปงีบประมาณ 

ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะจึงได้มีการจัดทําและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เปน็ประจําทุกป ี
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับย่อยและในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 

กําหนด 
3.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามกําหนด 
๓.๔ เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่สามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือปูองกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับองค์กร 
๖.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
๖.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กสว่นราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ 

ปค.1  ปค.4  ปค.5  และ ปค.6 
๖.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํารายงานการควบคุม

ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ระดับองค์กรและนําเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานใหผู้้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดาํเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1๐.๑ บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 
๑๐.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏบิัติงาน 
๑๐.3 เกิดประโยชน์สูงสดุต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
๑๐.๔ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในของอบต.มูโนะ มีการทํางานอย่างเป็นอิสระ 

 

 

 



4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ 
        บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ 
        ก ากับดูแล 
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชน
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้
การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุม
ภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือ
ตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกําหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผล
การดําเนินงาน ในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใดการที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหาย  ในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่
สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี ้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงาน  
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย   
อยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติ ดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒ เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเง่ือนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๓.๔ เพื่อนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 ๓.๕ เพื่อสร้างการรับรู้ของส่วนราชการถึงแผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการจัดทําแผนการปรับปรงุหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงให้ผู้กํากับดูแล
ทราบ 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 

หน่วยตรวจรับ องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  แต่งตั้งคณะทํางานตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

๖.๒  ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัตติาม ภารกิจและตานโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๖.๓  มีการรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลควบคุมภายในใหค้ณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมลูเพื่อรายงานให้ผู้กํากับดูแล  
๖.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 



๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ 
๘.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด /กองคลัง /กองช่าง /กองการศึกษา ฯ /กองสาธารณสุขฯ/และกองสวัสดิการสังคม 
๙.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพประหยัดและคุม้ค่า 
 ๑๐.๓  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๑๐.๔  การปฏิบัติในหน่วยงานเปน็ไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๑๐.๕  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บรหิารในการกํากับดูแลการปฏิบตัิงานดอีย่างดียิ่ง 
๑๑. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๑.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๑.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 ๑๑.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๑.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๑.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อยละ 80 ในระดับ
มาก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกจิ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการทํางานโดยเน้นผลงาน  
การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชน  สําหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต  
เช่น  สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 

“ระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ” หมายถึงระบบที่หน่วยงานจัดทํา
ขึ้น เพื่อปูองกันหรือตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานว่า มีการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่หรือมีการละเว้นการ
ให้บริการประชาชนหรือไม่ ท้ังนี้ ระบบดังกล่าวอาจใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้เทคโนโลยีก็ได้ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554) "ทุจริตต่อหน้าที"่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ีทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่ง
หรือหน้าที่  ท้ังนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น อย่างไรก็ตาม การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอในการกํากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่บางรายอาจไม่ดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออาศัยช่องโหว่ของขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกระทําการทุจริตหรือ
กระทําการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง/พวกพ้อง 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดผลกระทบ
และความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทําให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเปูาประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๓.๒ เพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ จะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  เช่น บันทึก/หนังสือสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา/ แนวปฏิบัติ ระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทําระบบปูองกันหรือการตรวจสอบเพือ่ปูองกันการละเว้นการปฏิบตัิหนา้ที่ 
๖.2 ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการ กรอบแนวทาง การจดัทํา ข้ันตอน มาตรการปูองกัน 
๖.3 จัดทํามาตรการระบบปูองกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ตามภารกิจ 
๖.4 ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติมาตรการ 
๖.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ  
6.6 รายงานผลการดําเนินมาตรการเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดาํเนินการ 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีระบบปูองกันหรือการตรวจสอบ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือระบบตรวจสอบผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานได้จัดทํา
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง    
     ทีส่ามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ       
        การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ   
                     บรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในด้านการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเอง
ทําหน้าที่บริหารงานบุคคลสําหรับท้องถิ่นของตนได้โดยตรง และให้มีองค์กรกลางทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานกลาง กําหนดมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีทิศทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ การแต่ง ตั้ง การโยกย้าย     
การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดถือหลักระบบคุณธรรมและหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ   
สั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อแต่งตั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร/แนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดแูลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล ครูผูดู้แลเด็ก  พนักงานจ้าง ท่ีมีการดําเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมูโนะได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ  ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
 - มีการติดประกาศประชาสมัพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน เพื่อตรวจสอบ
ขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาํบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 



 - มีการแจ้งผู้ที่มีคณุสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผูม้ีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการ
ประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความ
โปร่งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
             - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็น
ธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วนตําบลมู
โนะ ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑห์รือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรห่ลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการ
นําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และมีการตดิประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ดาํเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมูโนะ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 



4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน      
         การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทํางาน
ต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  สร้างความสะดวกให้แก่
ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอ  ภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ดูแล การบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานได้ 
 3.3 เพื่อปฏิบัติงานใหถู้กต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.4 เพื่อให้การบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นตําบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลมูโนะภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรว่มของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ายเงิน และการใช้ประโยชน์ 
                    ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
เรียบร้อย จึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ - จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 6.2 แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 6.3 เปิดช่องทางใหโ้อกาสประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 6.4 สรุปผลการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร         
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะทําให้เกิดความ
โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการจดัหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - 2561)       

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้ดําเนินการสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนรว่มโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างขององคก์ารบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนรว่มหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อสนับสนุนใหต้ัวแทนภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะใหเ้กดิการพัฒนาได้อยา่งคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมโูนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้แก ่

กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิได้กําหนดใหม้ีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ใหค้วามสําคัญใน
การมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

6.3 จัดประชุมใหค้วามรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที ่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอยา่งละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างขององคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องและเข้าใจเง่ือนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็น
อย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ทําหน้าที่แลว้ อาจทําใหเ้กิดความเสียหายต่อหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น นอกจากน้ีอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือ
อาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหท้ําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจการจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

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

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้างที่มาจากประชาชนและทุกฝุายยอมรับ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าทีต่รวจงานจ้างอยา่งถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดท าประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการทกุขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบและตาม 
                      ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานใน   รอบป ีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ  สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงมี
มาตรการ “จัดทําประกาศรายงานผลการดําเนินโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้” เพื่อ
ประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 
 6.2 คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการทุกโครงการในรอบปี วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6.3 รายงานผลการดําเนินงานของอบต. ให้ผู้บริหารทราบ 
6.4 จัดทําประกาศรายงานผลการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนได้ทราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีประกาศรายงานผลการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนให้ประชาชนไดท้ราบและตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
                  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว้ 
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและได้รับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนด้านต่างๆ มาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ท้องถิ่นและกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อลดความขัดแย้งของคนในสังคมอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของ
ประชาชนชาวตําบลมูโนะต่อการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนตําบลมูโนะและเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ในการแก้ไขปัญหา
ความทุกข์ร้อนของประชาชน คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน ในการเผยแพร่ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทราบถึงแนวคิด คุณประโยชน์ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในชุมชนท้องถิ่น โดยจัดสรรงบประมาณประจําปีเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเยาวชน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ เรื่องการกําหนด
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ประกอบกับส่วนที่ ๓ เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ข้อ ๒๖๗ และข้อ ๒๗๕ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ การจัดการความขัดแย้ง หรือ
การเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ให้แก่เยาวชน ประชาชน บุคลากรในสังกัดและผู้นําชุมชนในท้องถิ่นที่จะต้องออกไปเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชนในท้องถิ่น
จึงได้จัดทําโครงการขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มีมากข้ึน 
3.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานของกฎหมาย และได้รู้ถึงวิธีการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.๓ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และ

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน  
3.4 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ดํารงธรรมอบต .มูโนะ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ในการ

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
3.5 เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคประชาชนเพื่อปูองกันการทุจริต 
3.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับคําปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
3.8 เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่างๆ ของประชาชนในเขตอบต.มูโนะ รวบรวมเป็นข้อมูลในการดําเนินการให้ความรู้

หรือความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ต่อไป 
3.9 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมไดม้ีการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ พร้อมนําไปใช้ในการบริหารงาน และปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
๓.๑๐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนกลุ่มชุมชน/อาชีพ ผู้แทนนักเรียนหรือผู้แทนเยาวชน และประชาชนท่ัวไปจํานวน  100  คน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในตําบลมูโนะ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม 
6.2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
๖.๔ จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและมอบหมายหน้าที่ของฝุายต่าง 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. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็ นค่าโครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมาย  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ พนักงานส่วนตําบล กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่มชุมชน/อาชีพ ผู้แทนนักเรียนหรือผู้แทนเยาวชน และประชาชนท่ัวไปที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในความรู้ด้านกฎหมายสามารถนําไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๐.๒  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ พนักงานส่วนตําบล กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนกลุ่มชุมชน/อาชีพ ผู้แทนนักเรียนหรือผู้แทนเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อลดปริมาณข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่สมาชิก
สภาท้องถิน่และผู้บริหารทอ้งถิ่นได้รบัการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้
ความเข้าใจมิใหด้ําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดทําโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อใหผู้้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหวา่งประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

3.4 เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลมูโนะ  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เข้ารับการ

อบรม 
6.3 อบรมใหค้วามรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินการ 
 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 10.2 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหวา่งประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว       
การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่
สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการใหก้ารศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ       
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ใหท้้องถิ่นมีความเจริญก้าวหนา้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและ
อํานาจหน้าที ่

3.2 เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
3.3 เพื่อส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อยา่งถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และหนว่ยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็น

ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแตก่รณี 
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการ

ฝกึอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองที่รับผิดชอบ 
6.3 แจง้ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6.4 งานบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกองค์การบริหาร

สว่นตําบลมูโนะทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

100,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิน่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
    



 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร        
          ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหม้ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ
ดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นใหเ้ป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การ
บริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเปน็การช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเปน็กลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.2 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ใช้สําหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปร

ญัตติร่างขอ้บัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลายฝุาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทอ้งถิ่น อันได้แก่ ฝาุยบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี
สว่นรว่มโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหม้ีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไ้ขปญัหาภายใน
ตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมี
สว่นรว่มในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน     
จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเปน็การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเปน็การส่งเสริมใหส้มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนรว่มในการทํางาน 
3.2 เพื่อเปน็การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
3.3 เพื่อเปน็การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปน็คณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ เชน่ 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอน  
- แต่งตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
- แต่งตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
- แต่งตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
สว่นตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมูโนะ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติทีด่ ี
 
 
 

 
 
 
 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รปัชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหนา้ที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของสว่นรวม หากใช้ตําแหน่งหนา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไวว้างใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน และภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอรร์ปัชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นตําบลมโูนะ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชมุชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอรร์ัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4  

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมโูนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได ้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหนว่ยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับองค์การบริหารส่วน

ตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้อง
ตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการ
ทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มในการปูองกันการทุจริต 
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 
๓.๓ เพื่อเผยแพร่หลักการ แนวคิดการต่อต้านทุจริตของหน่วยงานตามช่องทางต่าง ๆ ให้ชุมชนมีการเฝูาระวัง 
๓.๔ เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ศาลาประชาคม เว็บไซต์ ช่องทางอื่นๆ 
6.3 มีคําสั่งมอบหมายเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพทต์ลอดเวลาทําการ ณ ที่ทําการ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริต 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไ้ขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง 
10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนการทุจริตไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4.4.2 บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล   
มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล   
มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นใหม้ีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นจะพัฒนาใหเ้จริญก้าวหนา้ได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาทอ้งถิ่น  

ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความ
เข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.1 เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของทอ้งถิ่น 
๓.2 เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้ใหก้ับทุกภาคส่วน ใหเ้กิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๓.3 เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เข้ามามีส่วนร่วมในการ

เป็นเครือข่ายด้านการปอูงกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
6. วิธีด าเนินงาน 

๖.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

๖.2 จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียน
การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

๖.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนรว่มในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ในการร่วมคิด ร่วม
พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปอูงกันการทุจริต 

๖.4 สง่เสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปอูงกันการทุจริต 
๖.5 ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นที่เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
  



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1๐.๑ ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของทอ้งถิ่น 
๑๐.2 ทําใหทุ้กภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๑๐.3 ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อกจิกรรม : กิจกรรมเครือขา่ยชาวต าบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงมีการ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ทําให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ในยุคที่ประเทศต้องการการแข่งขัน
เพื่อท่ีจะยืนหยัดในสังคมโลกไดอ้ย่างเต็มภาคภมูินั้น ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นท่ีทราบ
กันดีว่าปัญหาหนึ่งที่ทําให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
หลายด้าน คือ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศรวมถึงภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อสายตาของประชาคมโลกการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน แนวทางการปลุกจิตสํานึกสร้างความตระหนักรู้การตรวจสอบและเฝูาระวัง
เชิงรุก จะเป็นการมุ่งดําเนินงานให้หน่วยงานของรัฐบรรลุเปูาหมายในด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงได้จัดกิจกรรมการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการปูองกันการ
ทุจริต โดยการสร้างการมีส่วนรว่มจากภาคประชาชนเป็นเครอืข่ายปูองกันการทุจริตในท้องถิ่น  เพราะเล็งเห็นแล้วว่าประชาชนมีส่วนสาํคญั
ในการตรวจสอบ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล และอีกประการหนึ่งการร่วมเฝูาระวังการทุจริตใน
ท้องถิ่นเปรียบเสมือนเป็นการช่วยดูแลรักษาท้องถิ่นของตนเองให้มีความสะอาดบริสุทธิ์  ปราศจากการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่และ
ทัศนคติในทางลบจากบุคคลภายนอก องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ก็จะมีภาพลักษณ์ที่ใสสะอาดองค์กรไร้การทุจริตคอร์รัปช่ัน เป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงได้จัดทํากิจกรรมเครือข่ายชาวตําบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริต ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ในการเฝูาระวังมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมูโนะ  

๓.๒ เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนท้ัง ๕ หมู่บ้าน 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 

ภายในตําบลมูโนะ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 ๖.๑  เขียน/เสนอกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติการดําเนินงาน 
 ๖.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 
 ๖.๓  ประสานงานกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และประธานประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เชิญประชาชน
เข้าประชุมเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดําเนินกิจกรรม 
 ๖.๔  จัดทํากล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปช่ันไปเพื่อตั้งไว้ ณ ศาลาอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้าน  
  ๖.๕  จัดประชุมประชาคมร่วมกับการจัดประชาคมจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต 
  ๖.๖  ลงช่ือเครือข่ายเฝูาระวังการทุจริตคอร์รัปช่ันท้ัง 5 หมู่บ้าน 
  ๖.๗  แจกช่องทางการร้องเรียนการกระทําผิดทุจริตคอร์รัปช่ันขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะและสํานักงาน ป.ป.ช. ให้แก่
ประชาชน 
  ๖.๘  เชิญชวนประชาชนร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
  ๖.๙  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการโดยมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
  ๖.๑๐ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4  
 



8. งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

10. ผลลัพธ ์
ประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝูาระวังภาคประชาสังคมในการเฝูาระวังมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในตําบล  และร่วมใจ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
11. การประเมินผลกิจกรรม 

ประเมินผลกิจกรรมตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตรวจสอบได้จากเอกสารรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม 
12. ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จกิจกรรมเครือข่ายชาวตําบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริต 
ค าอธิบาย  

ระดับความสําเร็จกิจกรรมเครือข่ายชาวตําบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริต หมายถึง ความสําเร็จที่เกิดจากการดําเนินงานเพื่อให้
กิจกรรมเครือข่ายชาวตําบลมูโนะร่วมใจต้านทุจริตมีผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีการดําเนินงานตามขั้นตอนความสําเร็จ
ซึ่งประกอบด้วยการจัดทําหนังสือประสานงานกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. และประธานประชาคมหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน เชิญประชาชนเข้าประชุมเพื่อรับทราบวัตถุประสงค์การดําเนินกิจกรรม จัดประชุมประชาคมร่วมกับการจัดประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลเพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึกต่อต้านการทุจริต เชิญชวนประชาชนลงช่ือเป็นเครือข่ายเฝูาระวังต้านการทุจริต แจกเอกสาร
ช่องทางการร้องเรียนกรณีพบการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเชิญชวนประชาชนร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ
ผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการชาวมูโนะร่วมใจเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
2. หลักการและเหตุผล  
 วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ วันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล ( International  Anti-Corruption Day) ถือกําเนิดขึ้นหลังจากที่
ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 (United 
Nations Convention against Corruption-UNCAC,2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546 จากนั้นประเทศภาคี
สมาชิก UN 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546  ณ เมืองเมอริด้า 
ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยัง
ทําลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้
และปูองกันการทุจริต 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังในการต่อต้านการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือหมดไปจากสังคมไทยและสร้างความ
ตระหนักในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป  องค์การบริหารส่วนตําบล     
มูโนะ จึงได้สนับสนุนให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีการร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากลกับส่วนราชการในตําบลมูโนะ 
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ กลุ่มสตรี อสม. ดังกล่าวขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสึกนึกที่ดีในการร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 3.2 เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้เห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตและปูองกันการทุจริต 
4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ภาคประชาชน       
ส่วนราชการในพ้ืนท่ีตําบลมูโนะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําโครงการ/แผนงาน 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
6.3 ประชุมคณะกรรมการ ทําหนังสือแจ้งส่วนราชการ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และ

สถานท่ีให้แก่ผู้ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลทราบ 
6.4 เดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
6.5 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินโครงการเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 ทําให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการรวมพลังเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบมิให้เกิดขึ้นทั้งในชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

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

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ และให้
หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 นั้น 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปูองกัน
การทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม และไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 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 

 



ให้ผู้ ได้ รับการแต่ งตั้ งมีหน้ าที่  พิจา รณา กลั่ นกรอง ศึกษาข้อมูลนํ ามากําหนด จัดทํา เป็น           
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  28  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 
(นายรอปา  อีซอ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 
 

 

 
 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

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

   ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และได้ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หน่วยงานภาครัฐดํา เนินการโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ประกอบกับสํานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment : ITA) 
      

   ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี         
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเพ่ือเป็นให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบต่อไป 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ   ณ  วันที่  20 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560 
 

 

       ลงชื่อ       
           (นายรอปา  อีซอ) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะ 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


