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ค าน า 
 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การเมือง  การปกครอง  และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ร่ ว ม กั น พั ฒ นา ป รั บ ป รุ ง ร ะบ บก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร   แ ล ะก า ร พั ฒ น าค น ค วบ ไปพร้ อ มๆ  กั น   
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
  ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่  3  (พ.ศ.2560-2564)  และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้ 
  มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่  4  การเสริมสร้างปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                      
(พ.ศ.2565-2568)  จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ  
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ 
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ส่วนที   1 
บทน า 

 
1.การวิเคราะห์ความเสี ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
สมอพลือมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของ
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่า
การควบคุมและการป้องการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความเข้าใจและขาดคุณธรรม  

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น

ได้  ดังนี้ 
1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุน
นิยม  ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะ
ท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่
ซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบ
การทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

1 



4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง  เป็น
เรื่องของการผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  
ได้แก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมี่พฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณ 
ธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่า  คนมีความละอายต่อ
บาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่
จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด  ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างต่อความมั่นคงของชาติเป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  มีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย  ก่อให้เกิดผลกระบทและความ
เสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานทางราชการอยู่เสมอ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ  ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ท้องถิ่น  ดังนั้นในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  และประเทศชาติ  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ
ได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต  (United  Nations  Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ.2546  การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
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ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  
Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคน
ที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไปแล้ ว  
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใช้อยู่เป็นระยะที่  3  
เริ่มจากปี  พ.ศ.2560  จนถึงปี  พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติด้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยรับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในพี  พ.ศ.2565  ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  
Index : CPI) 
 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  3  (พ.ศ.2565-2568)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ.2565-2568)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะ
น าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  รวมถึงประชาชนในต าบล 
  3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance) 
  4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s participation)  และตรวจสอบ  
(People’s audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
  5)  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
4.  เป้าหมาย 
  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประ 
โยชน์สุขแก่ประชาชน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ  มิชอบของข้าราชการ 
  3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
  4)  กลไกล  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลกรขององค์การบิหารส่วนต าบล
สมอพลือรวมถึงประชาชนในต าบล  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม               
หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance)  มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
  4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังทุจริต 
  5)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 ส่วนที   2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.2565 – 2568) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ

ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ

ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1.สร้างจติส านึกและความตระหนักในการปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

(1) โครงการ
ประชาธิปไตยใน

ท้องถิ่น  

30,000 30,000 30,000 30,000  

(2) โครงการ
อบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

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

  1.1.2สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤตติามประมวลจรยิธรรม 
  (1) มาตรการ

จัดท าคู่มือ
จริยธรรม 
ข้อบังคับและ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ประจ าตัวบุคลากร
ทุกคน 

0 0 0 0  

  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยขน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  (1) มาตรการให้
ความรู้
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 
อบต.สมอพลือ 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตามมิติที่ 1.1 จ านวน 2โครงการ 
จ านวน 2 
มาตรการ 

50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมาย
เหตุ งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมา
ณ 

(บาท) 
 1.2 สร้างจิตส านึก

และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน

ในท้องถิ่น 

1.2.1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

(1) โครงการรณรงค์
การจัดการคัดแยก

ขยะมูลฝอย 

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

(2) โครงการบ้านนา่
อยู่ ชุมชนร่วมใจ
ถนนใสสะอาด 

30,000 30,000 30,000 30,000  

  1.2.2 ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  (1) โครงการอบรม

ความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 รวมภารกิจตามมิติที่ 
1.2 

จ านวน 3 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000  

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่

เด็กและเยาวชน 

(1) โครงการต้นกล้า
ท าความด ี

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

  (2) อบรมสร้าง
จิตส านึกในการคัด
แยกขยะ 

30,000 30,000 30,000 30,000  

  (3) เยาวชนอาสา
พัฒนาสังคม 

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

รวมภารกิจตามมิติที่ 1.2 จ านวน 3 โครงการ 
 

70,000 70,000 70,000 70,000  

รวมมิติที่  1 จ านวน 5 โครงการ 
จ านวน 2 มาตรการ 

120,000 120,000 120,000 120,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง

การเมืองในการ
ต่อต้านการ

ทุจริต 

2.1.1. แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติที่ 2.1 

จ านวน 1 กิจกรรม 0 0 0 0  

2.2 มาตรการ
สร้างความ

โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 (1) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

0 0 0 0  

(2) มาตรการรออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมอพลือ 

0 0 0 0  

(1) กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

0 0 0 0  

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยดึถือตามกฎหมาย ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
(1) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

0 0 0 0  

  (2) กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ

0 0 0 0  

  (3) กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

0 0 0 0  

  (4) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันละไม่เลือกปฏิบัติ 
(1) กิจกรรมจัดท า
คู่มืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0  

(2) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

0 0 0 0  

(3) โครงการจ้าง
ปรึกษา คณะบุคคล
สถานศึกษาเพ่ือ
ประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการ
เกี่ยวกับการ
บริหารงาน อบต. 

23,000 23,000 23,000 23,000  

(4) มาตรการ
ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.2 

จ านวน 1 โครงการ 
จ านวน 7 กิจกรรม 
จ านวน 3 มาตรการ 

23,000 23,000 23,000 23,000  

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ

หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
อปท. 
(3) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.3.2 มีการการกระจายอ านาจการติดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาตอนุมตัิ ปฏิบัตริาชการแทนหรอื
ด าเนินการอื่นใดของผูม้ีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริาชการ 

0 0 0 0  

(2) มาตรการการมอบ
อ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ 

0 0 0 0  

(3) มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมอพลือ 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.3  

จ านวน 1 กิจกรรม 
จ านวน 3 มาตรการ 

0 0 0 0  

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยกิจการสาธารณะหรือจิตสาธารณะ 

(1) กิจกรรมยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการ
และให้บริการดเีด่น 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 2.4 

จ านวน 1 กิจกรรม 0 0 0 0  

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือ 
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏบิัตหิน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต มี
คุณธรรม จรยิธรรม และการบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ

โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพือ่การ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) จัดตั้งศูนยร์ับเรือง
ราวร้องทุกข์และศูนย์
ด ารงธรรม 

0 0 0 0  

(2) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของ 
อบต.สมอพลือ 

0 0 0 0  

2.5.3 ด าเนินการให้มเีจ้าหน้าท่ีรบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่องร้องเรยีนกลา่วหา
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้อนเรยีน 

0 0 0 0  

 รวมภารกิจตาม
มิติ 2.5 

จ านวน 2 กิจกรรม 
จ านวน 2 มาตรการ 

0 0 0 0  

 รวมมิติที่ 2 จ านวน 1 โครงการ 
จ านวน 12 กิจกรรม 
จ านวน 8 มาตรการ 

23,000 23,000 23,000 23,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
รวมภารกิจตาม
มิติที่ 2.1 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

3.1.1. จดัให้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

(1) กิจกรรมจัดท า
ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์
รายปีและค่าธรรมเนยีม
ช่ือโมเมนเนมรายปเีว็ป
ไซต์ ของ อบต.สมอพลือ 

3,000 3,000 3,000 3,000  

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริการงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  ระเบยีบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ 
อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง” 

0 0 0 0  

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพรข่้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบตัิราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
(1) กิจกรรมจัดท า
วารสารประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ
องค์กร 

83,000 83,000 83,000 83,000  

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.1 

จ านวน 3 กิจกรรม 86,000 86,000 86,000 86,000  

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการจดัท า
ประชาคมหมู่บ้าน 

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

(2) กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ 

0 0 0 0  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
(1) มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.2.3. มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการไดร้ับเรือ่ง
ระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
รับทราบ 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.2 

จ านวน 1 โครงการ 
จ านวน 2 กิจกรรม 
จ านวน 1 มาตรการ 

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

3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนากรจัดท างบประมาณ 
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล             
สมอพลือ 

0 0 0 0  

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล                
สมอพลือ 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 3.3 

จ านวน 1 โครงการ 
จ านวน 5 กิจกรรม 
จ านวน 2 มาตรการ 

96,000 96,000 96,000 96,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจดัท าแผนการปรับปรุงหรอืบริหาร
ความเสีย่ง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.1 

จ านวน 1 กิจกรรม 
 

0 0 0 0  

4.2 การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหา
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
(1) มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.2 

จ านวน 1 มาตรการ 0 0 0 0  

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายระเบยีบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
(1) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

0 0 0 0  

4.3.2 ส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกีย่วข้องได้ก าหนดไว้โดยไมฝ่ักฝ่ายใด 
(1) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

0 0 0 0  

(2) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.3 

จ านวน 3 กิจกรรม 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสรมิให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจรติ 

(1) มาตรการส่งเสรมิ
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 

0 0 0 0  

รวมภารกิจตาม
มิติ 4.4 

จ านวน 1 มาตรการ 
 

0 0 0 0  

รวมมิติที่ 4 จ านวน 4 กิจกรรม 
จ านวน 2 มาตรการ 

0 0 0 0  

รวมทั้ง 4 มิต ิ จ านวน   7 โครงการ 
จ านวน 21 กิจกรรม 
จ านวน 14  มาตรการ 
รวมทั้งหมด 420 

239,000 239,000 239,000 239,000  
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ส่วนที   3 
 
มิติที   1  การสร้างสังคมที ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อโครงการ  :  โครงการประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 นโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  (Democracy)  เป็นการส่งเสริมให้เชื่อมั่นศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ต่อต้านการทุจริต  และซื้อสิทธิ  ขายเสียง  
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองของรัฐที่อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน  โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทน  ประชาธิปไตยท้องถิ่น  คือ  ประชาธิปไตยในระดับรากฐานของสังคม  
เพราะประชาชนในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจวิธีชีวิตแบบประชาธิปไตย  ได้จากการเข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้โดยตรง  ดังเช่น  การรวมกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น
เพ่ือตัดสินใจท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  เช่น  การร่วมกันท าถนนเข้าหมู่บ้าน  ฯลฯ  การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นนั้นจะต้องให้ความส าคัญต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  เพ่ือให้การปกครองท้องถิ่นเป็นวิถีทางในการรับประกันเสรีภาพของประชาชน  และ
เป็นกลไกหนึ่งที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนมี
ความคุ้นเคยกับประชาธิปไตย  และเรียนรู้วิถีทางในการประพฤติปฏิบัติตามแบบประชาธิปไตยไปโดยปริยาย  
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  จึงถือเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น  ที่ประชาชนเลือกตัวแทนของ
ตนที่เรียกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปท าหน้าที่แทนในการพัฒนาท้องถิ่น  เช่น  ปกป้อง
ผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นวิธีการใช้ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยในชุมชนที่มีจ านวนประชากรมาก  ไม่สามารถลงคะแนนเสียงโดยตรงได้จึงต้องใช้
วิธีการแบบมีตัวแทนดังกล่าว  นอกจากนี้  การเลือกตั้งท้องถิ่นยังเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงสถานะ
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และยังเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่ประเทศไทยใช้ในการ
ปกครองประเทศควรมีชุมชนต่างๆ  ในพ้ืนที่มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายไทยด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต  และเที่ยงธรรม  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจ  หน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  คือ  การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
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โครงการฯ  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในสิทธิหน้าที่และหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สามารถน าหลักการส าคัญของวิถีแบบประชาธิปไตยมาใช้
ในการด าเนินชีวิต 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมบทบาท  อ านาจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสามารถเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาชน 
 3.3  เพ่ือเป็นการเทิดทูนสถาบัน  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3.4  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้าน  โดยพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
 3.5  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (กปน.)  ได้มีการเรียนรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
4.  เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และประชาชนทั่วไป  รวมจ านวน  50  คน 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2  แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  และประชาชนทั่วไปรับทราบในโครงการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.3  การให้ความรู้ผ่านกิจกรรม  โดยวิทยากรจากส านักงาน  กกต.  จังหวัดเพชรบุรี 
  -  กิจกรรมส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  -  กิจกรรมส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี 
  -  กิจกรรมเทิดทุนสถาบันอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  -  จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ  Website,  Facebook  ฯลฯ 
 5.4  สรุปท าแบบประเมิน  ติดตามประเมินผล 
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  30,000.-บาท 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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10.  ประโยชน์ที จะได้รับ 
 10.1  ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในสิทธิหน้าที่และหลักการปกรองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสามารถน าหลักการส าคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 10.2  ประชาชนเข้าใจถึงบทบาท  อ านาจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.3  ประชาชนมีความตระหนักและเทิดทูนสถาบัน  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 10.4  ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (กปน.) 
 
11.  วิธีการประเมินผล 
 จัดท าแบบทดสอบก่อน/หลังการบรรยาย 
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โครงการที   2   
1.  ชื อโครงการ  :  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้ความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรมเติบโต  เกิดภาวะของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  ท าให้เกิด
ปัญหาการขาดคุณธรรม  จริยธรรมมากขึ้น  เช่น  ปัญหาระเบียบวินัย  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  ซึ่งใน
การท างานของคนรุ่นใหม่ต่างหาหลักแห่งความส าเร็จต่างๆ  เพ่ือมาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าของตนเอง  และการท างานในภาครัฐสนองตอบในเรื่องความมั่นคง  และเกียรติยศสูง  หน้าที่
การงานเป็นเพียงช่องทางที่เปิดให้บุคลากรก้าวไปสู่ความส าเร็จในชีวิต  แต่ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรนั้นว่ามุ่งอุทิศ
ตนเพ่ือการท างานให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตเพียงใด  ด้วยเหตุนี้ควรท างานโดยภายใต้การค านึงถึ งคุณธรรม  
จริยธรรม  เป็นพ้ืนฐาน  ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และยึดหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาฯ  คือ  อิทธิบาท  4  เป็นธรรมะในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  1)  ฉันทะ  ความพอใจรัก
ใคร่ในการงานที่กระท า  2)  วิริยะ  ความเพียรพยายามในการประกอบการงาน  3)  จิตตะ  ความใฝ่ในงานไม่
ทอดทิ้งธุระ  4)  วิมังสา  ความหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในงานที่ท าจึงจะท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไป
อย่างสมดุลและยั่งยืนสามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง 
 คุณธรรมและจริยธรรมในการท างานมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  หมวด  14  การปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา 251  การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรม
และต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ  การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน  หรือการสับเปลี่ยนบุคลกรระหว่าง
องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นกันได้  และเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดังกล่าว  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน  เมื่อ
วันที่  16  กันยายน  2552  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  2552  และมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่  3  กุมภาพันธ์  2553  บุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นก าลังขับเคลื่อนองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  นอกจากต้องมีความรู้  ความสามารถตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้ว  ยังต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  และยึดถือหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา  และหลัก
ธรรมาภิบาลด้วย 
 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2)                 
พ.ศ. 2562  หมวด  1  มาตรา  6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย  ดังนี้   1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  3)  มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  5)  มี
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  6)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และ  7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  โดยการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐจะต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติภารกิจด้วยความเหมาะสมเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ต่อประชาชน  ปฏิบัติราชการเป็นไปภายใต้ที่กฎหายก าหนด  มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  ให้น้อยลง  มีการปรับปรุงทบทวนภารกิจงานให้เหมาะสม  
และในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนให้ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน  และอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
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ที่ดี  พ.ศ.2546  จะก่อให้เกิดความสุขในการท างานและท าให้การท างานประสบความส าเร็จเกิดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนเองเจริญก้าวหน้าในการท างานและด ารงชีวิตต่อไปในอนาคต ทั้งนี้  องค์กรควรพัฒนาบุคลากรทั้ง
ทางด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะและคุณธรรม  จริยธรรม  อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่อง
จริยธรรมในการท างาน  อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึก
ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2562  มาเป็น
หลักในการท างานและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
นี้ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้มาเสริมสร้างจิตส านึก  ในการปฏิบัติงานโดยใช้
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2562 
 2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมในการท ากิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยน
ความรู้  ประสบการณ์  การถอดองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
4.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายของ  “โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม”  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  40  คน 
 
5.  วิธีด าเนินการ 
 1.  ออกแบบโครงการ  ก าหนดหัวข้อในการอบรม  ก าหนดสถานที่  ระยะเวลาและงบประมาณใน
การอบรม 
 2.  เสนออนุมัติด าเนิน  “โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  พร้อมเสนอรายละเอียดโครงการให้พิจารณา 
 3.  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ด าเนินโครงการโดยอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้า
อบรมในหัวข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ศักยภาพโดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2562  ในการท างานและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และด าเนินกระบวนการพัฒนาองค์กรโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าสู่กิจกรรมกลุ่ม  โดยการแลกเปลี่ยนความรู้  
ประสบการณ์การถอดองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 4.  จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการอบรมมีต่อโครงการฯ 
 5.  สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 
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 6.  รายงานผลการด าเนินโครงการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือทราบ และปรับปรุง
โครงการตามข้อเสนอแนะต่อไป 
  
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568) 
 
7.  สถานที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
8.  งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  20,000.-บาท 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ประโยชน์ที จะได้รับ 
 1.  ได้ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้มาเสริมสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก
คุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2562 
 2.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน  น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
 3.  ได้ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมในการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์
การถอดองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ น 
 1.2.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
โครงการที   1 
1. ชื อโครงการ : โครงการรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาจากขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  เนื่องจากขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อมนุษย์  และ
สิ่งแวดล้อมอย่างที่เห็นได้ชัด  เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้าง  จึงต้องมีการคัดแยก  
ขยะให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการ  เช่น  ขยะย่อยสลายได้ก็น าไปท าปุ๋ยหมัก  ขยะอันตรายก็น าเข้าสู่
ระบบการท าลายที่ปลอดภัย  ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็น ารวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล   เพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่ส่วนขยะทั่วไปก็น าไปท้ิงหรือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีและตามหลักสุขาภิบาลต่อไป  ขยะรีไซเคิลมี
ชนิดใดบ้างก็สามารถแยกชนิดได้อย่างละเอียดตั้งแต่ในครัวเรือน  เมือน าไปขายก็จะเพ่ิมมูลค่าของขยะรีไซเคิล
ให้มากขึ้นและง่ายต่อการน าเข้าสู่กระบวรการรีไซเคิลประเภทนั้นๆ  ขยะมูลฝอยในครัวเรือน  โดยทั่วไป
สามารถแยกออกเป็นวัสดุรีไซเคิลได้เป็น  4  ประเภท  คือ  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ  ซึ่งเมื่อ
แยกออกเป็นประเภทต่างๆ  แล้วมักจะรียกว่าวัสดุรีไซเคิล  ต่อไป 
 การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในครัวเรือน  จะช่วยลดปริมาณขยะในครัวเรือนและลดปัญหาขยะที่ตกค้าง
ตามชุมชนท าให้สิ่งแวดล้อมสะอาดได้เป็นอย่างมาก  อีกท้ังยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ลดการใช้
พลังงานและลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะร่วมมือ  กันลด
และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและน าวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  เพ่ือใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกการลดขยะ
ในชุมชน  (จัดการขยะระดับครัวเรือนสู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ )  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลสมอพลือ  ได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการลดปริมาณขยะหรือการ  เพ่ือเป็นการน าร่องในการบริหารจัดการขยะ
สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  และ
ป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหา  ด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต
ต่อไป  ตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2560 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการลด  และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจการตัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  และสร้างรายได้
จากการจ าหน่วยวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง 
 2.3  เพ่ือลดปริมาณของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยรวมที่ต้องน าไปฝังกลบ 
 2.4  เพ่ือสร้างวินัยและปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ตัวแทนผู้น าหมู่บ้าน  ประชานทั่วไป  ในพ้ืนที่ต าบลสมอพลือ  6  หมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
จ านวน  30  คน 
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5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2  จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
 5.3  ประสานงานหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 5.4  ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
 5.5  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 – 2568) 
 
7.  สถานที ด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
8.  งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  10,000.-บาท 
 
8.  ผลที คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
 9.2  ประชาชนรู้จักแชละเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  สามารถสร้างรายได้จากการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 9.3  ปริมาณของขยะและขยะท่ีมีพิษในต าบลสมอพลือลดลง 
 9.4  ประชาชนรู้แนวทางการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 9.5  ชุมชนมีความตะหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน  สร้างพลังสามัคคี  และจะสามารถขยาย
จากชุมชนเล็กๆ  ในหมู่สมาชิก  จนครอบคลุมทั้งต าบลสมอพลือ  และก่อให้เกิดการลดปัญหาขยะของต าบล
สมอพลือ  ได้ในที่สุด 
 
10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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โครงการที   2 
1. ชื อโครงการ : โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจถนนใสสะอาด 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ถนนและทางเท้าเป็นสถานที่ซึ่งตามความหมายและขอบเขตในมาตรา  4  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  ได้ให้ค าจัดความไว้  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายถึง  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็น
ของเอกชน  และประชานสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้  ซึ่งครอบคลุมถึงพ้ืนที่ที่เป็นสวนสาธารณะ  ถนน
หนทางและทางน้ า  ที่ประชาชนสัญจรไปมาตามปกติ  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจในการดูแลรักษา  เพ่ือคุ้มครองให้ประชาชนไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือการ
สัญจร  มีสถานะที่เหมาะสม  มีความปลอดภัย  สะดวกสบายเอต่อการด ารงชีวิตที่ดีของประชาชน  ปัจจุบัน
สถานการณ์ของสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนต่างๆ  มีการรุกล้ า  และใช้ถนนทางเท้าประกอบกิจกรรม
ต่างๆ  จนเสียดุลภาพ  กระทบต่อสภาวะสมดุลของเมือง  ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ถนนและทางเท้าใน
การสัญจรสะดวก  นอกจากนี้การไม่มีวินัยในการทิ้งขยะและวัสดุเหลือใช้  ท าให้สภาพแวดล้อมของถนนและ
ทางเท้าเป็นแหล่งสะสมหมักหมมของสิ่งสกปรกกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค  และสภาพภูมิทัศน์ของเมือง
ไม่สวยงาม  ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

 ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว  ประกอบกับพฤติกรรมของประชาชนที่ส่วนใหญ่  ยังขาดจิตส านึกในการมี
ส่วนร่วม  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเมืองและขาดวินัยในการทิ้งขยะ  วัสดุสิ่งของเหลือใช้  จึงจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ต้องด าเนินการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเข้ามาช่วยดูแลรักษา  และท า
กิจกรรมการพัฒนาท าให้ความสะอาด  โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคาร  ที่พักอาศัย  และส านักงานตนเอง
พร้อมไปกับการให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประชาชน  มีวินัยในการทิ้งขยะมูล
ฝอยและวัสดุเหลือใช้ อันจะเกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมเมืองอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 ดังนั้น  งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย  จึงจัดโครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่  หน้าบ้าน  น่า
มองขึ้น   
 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยและ
ชุมชน 
 2.2  กระตุ้นจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจ  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ  ถนน  ทางน้ า  และอาคารสาธารณะอ่ืนๆ 
 2.3  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็น  “สมอพลือชุมชนสะอาด”  มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สภาพแวดล้อมชุมชนทางกายภาพเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 
3.  เป้าหมาย 
 จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยและชุมชน  ปีละ  2  ครั้ง 
 
4.  พื้นที ด าเนินการ 
 ชุมชนต าบลสมอพลือ  6  หมู่บ้าน 
 
5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
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 5.2  ประชุมคณะท างาน  เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 5.3  ประสานงานหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.4  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 5.5  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ  ที่จ าเป็น 
 5.6  จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาความสะอาดของชุมชน  เช่น  ถนน  ทางเท้าสาธารณะ  และชุมชน  
2  ครั้ง 
 5.7  จัดกิจกรรมรณรงค์  “สมอพลือชุมชนสะอาด”  ร่วมกับผู้น าชุมชนอาสาสมัคร  เยาชน  และ
ประชาชนทั่วไปในเขตต าบลสมอพลือ  
  -  จัดพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่  หน้าบ้าน  น่ามอง 
  -  จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยในการทิ้งขยะ 
  -  จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับภาคประชาชนท าความสะอาด  ถนน  ทางเดินเท้าและพ้ืนที่
สาธารณะ บริเวณหัวถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์  สองข้างทาง 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 – 2568) 
  
7.  งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  30,000.-บาท 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
9.  ประโยชน์ที จะได้รับ 
 -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน 
 -  สภาพแวดล้อมชุมชนมีความสะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู่อาศัย 
 -  ประชาชนมีจ าติส านึกที่ดี  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  และมีวินัยการทิ้ง
ขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
 
10.  วิธีการประเมินผล 
 -  ประเมินผลความสะอาดของพ้ืนที่ก่อนและหลังท ากิจกรรม 
 -  จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
 -  รายงานผลตามแบบรายงานผลโครงการ 
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1.2.2 ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงการที   1 
1. ชื อโครงการ  :  โครงการอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 2.1  หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น  โดยมีพ้ืนฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต  เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา  ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  ค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ  และคุณธรรม  ประกอบการวางแผน  การ
ตัดสินในและการกระท า  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความรู้และเทคโนโลยี 
 2.2  นโยบายรัฐบาล 
  ตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน  ให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร  ซึ่งที่ผ่านมามี
นโยบายในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต  โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและผู้ประกอบการ  ภาคเอกชน  ลดราคาปัจจัยการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก  เช่น  ปุ๋ยเคมี  ยาปราบศัตรูพืช  เมล็ดพันธุ์และค่าเช่าที่ดิน  รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  ปลอดภัย  ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
 2.3  แผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  พ.ศ.2561-2565 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  2  เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่  9)  ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี  รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล  มีความรอบรู้เท่า
ทันโลก  เน้นแนวทางในการด าเนินชีวิต  เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย  ซึ่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  และรัฐบาลปัจจุบัน  ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้
ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร  เน้น  “คน”  เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  อีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้อง
เริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัวเรือน  ระดับท้องถิ่น  จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ส าหรับการพัฒนาด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ต าบลสมอพลือ  อยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแล  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือมี
อ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  ตามภารกิจ
ที่ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่  6)  พ.ศ.2552  มาตรา  68  (7)  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2550  และรวมกฎหมายอ่ืน  รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
  เนื่องจากบริบทของต าบลสมอพลือ  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ท าให้การปลูก
พืชส่วนใหญ่เกิดการบุกรุกป่า  มีการตัดไม้ท าลายป่า  การใช้สารเคมี  การใช้ปุ๋ยเคมี  การท าลายสิ่งแวดล้อม
โดยการเผาป่า  เผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  สภาพดินเกิดการเสื่อมโทรม  เกิดโรคและแมลง  ต้อง
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ประสบกับปัญหาการใช้ต้นทุนในการผลิตสูง  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  สินค้าทางการเกษตรตกต่ า  ขาด
แหล่งตลาด  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้
เพ่ิมพูนทักษะ  ปรับเปลี่ยนแนวคิดการสร้างกลุ่มอาชีพ  แนวทางการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว  รูปแบบการปลูก
พืชโดยใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชุมชน  เพ่ือให้เกิดแนวคิดอย่างสร้างสรรค์  มีทักษะ  
ความรู้  ความเข้าใจ  สามารถพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ  การสร้างอาชีพตามบริบทของชุมชน  
เป็นการยกระดับสินค้าทางการเกษตรในชุมชน  ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตามบริบทในท้องถิ่น  ท าให้
ชุมชนหรือประชาชนมีประสิทธิภาพในกรผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืน  จึงได้จัดท าโครงการสส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ืออบรมพร้อมศึกษาดูงานให้เพ่ิมพูนความรู้  สร้างความเข้าใจในการท าเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจการร่วมกลุ่มสร้างอาชีพ 
 3.  เพ่ือสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
 4.  เพ่ือสร้างเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  กลุ่มอาชีพ/สตรี/ผู้สูงอายุ/ประชาชนผู้ที่สนใจ 
 2.  คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายฯ/ผู้สังเกตการณ์ 
 
4.  สถานที ด าเนินการ 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมอพลือ) 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 – 2568) 
 
6.  ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณ 
 6.2  ประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือหารือแนวทางและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6.3  ประชาสัมพันธ์เชิญชวน  กลุ่มอาชีพ/ผู้สูงอายุ/สตรี/ประชาชนทั่วไปโดยใช้แบบตอบรับการเข้า
ร่วมโครงการฯ 
 6.4  ประสานวิทยากร  สถานที่  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 6.5  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 6.6  สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล 
 
7.  งบประมาณ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  30,000  บาท 
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8.  การประเมินผล 
 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจและแบบติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
9.  ผลที คาดว่าจะได้รับ 
 1.  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  ความเข้าใจในการท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  กลุ่มเป้าหมายมีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพที่เข้มแข็ง 
 3.  เกิดการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
 4.  เกิดภาคีเครือข่ายเกษตรทฤษฏีใหม่และเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 
10.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตะหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
โครงการที   1 
 
1.   ชื อโครงการ  :  โครงการต้นกล้าท าความดี 
 
2.  หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาในเรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ  มากขึ้นทุกวัน  ท า
ให้เกิดความทันสมัยและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันความเจริญที่
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  เหล่านั้นกับน าพาปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสังคมและปัญหาทางวัฒนธรรมตามมาด้วย  
เช่นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว  เรื่องขยะที่นับวันยิ่งเพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งยังมีการก าจัดขยะแบบไม่ถูกวิธีโดยการเผาทิ้งซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน  การทิ้งขยะเรี่ยราดตามถนนหนทาง  และแม่น้ าล าคลอง  การตัดไม้
ท าลายป่าจนน ามาซึ่งปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่  ชื่นชมค่านิยมต่างชาติ  หลงลืมคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงามตนเองทั้งในด้านภาษา  ดนตรี  และการแต่งกาย  โดยเฉพาะปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นกับ
เด็กและเยาวชน  เยาวชนติดเกม  มั่วสุมสถานบันเทิง  มั่วสุมเสพยาเสพติด  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  ตลอดจนถึงการ
เรียนแบบพฤติกรรม  ความก้าวร้าว  ความรุนแรง  เพศ  จากภาพยนตร์  เกมส์  หรือการน าเสนอของสื่อต่างๆ  
ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่มาพร้อมกับความเจริญและปัญหาเหล่านี้ยังมีการขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเรื่องๆ  ใน
สังคม 
 ด้วยเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือจึงได้จัดท า  “โครงการต้นกล้าท าความดี”  เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปลูกฝังจิตส านึกแก่เยาวชนด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยผ่านกระบวนการกลุ่มและกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1  เพ่ือให้เยาวชนสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาที่มากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ 
 3.2  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน 
 3.3  เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และเป็นตัวอย่างเยาวชนที่ดีต่อชาติให้
อนาคต 
 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1  แกนน าเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเป้าหมาย  ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม 
 4.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในทุกด้าน 
 
5.  สถานที ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดห้วยเสือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
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7.  ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 7.1  ศึกษาข้อมูลโครงการ 
 7.2  ฝึกอบรมปฏิบัติการให้แก่กลุ่มแกลนน าเยาวชน  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงในสังคม  วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม   
 7.3  กิจกรรมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชนและน าเสนอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 7.4  กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  โดยให้กลุ่มแกลนน าเยาวชนร่วมกับชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน  เช่น  เก็บ
ขยะตามถนนหนทาง  ตัด  ถางหญ้าในชุมชน 
 
8.  งบประมาณ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  20,000  บาท 
 
9.  การประเมินผล 
 9.1  ประเมินผลจากกิจกรรม  ฝึกทักษะการประเมิน  และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 9.2  ประเมินผลจากกิจกรรม  ฝึกทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์  และจินตนาการของเยาวชน 
 9.3  ประเมินผลจากกิจกรรม  ฝึกทักษะ  ความรู้  ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 9.4  สอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 
10.  ผลที คาดว่าจะได้รับ 
 เยาวชนมีความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม  และทักษะพ้ืนฐานในการคิดแบบต่างๆ  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ 
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โครงการที   2 
1. ชื อโครงการ  :   โครงการอบรมสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะ  
 
2.  หลักการและเหตุผล   
 ขยะนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญและต้องการความร่วมมือของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงาน
ในแต่ละวันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย  ได้แก่  บ้านเมืองสากปรก
ไม่น่ามอง  เสียทัศนียภาพ  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และพาหนะน าโรคต่างๆ  เกิดการ
ปนเปื้อนของสารพิษลงสู่พ้ืนดินและแหล่งน้ า  มลพิษทางอากาศและขยะบางชนิดไม่สามารถย่อยสลายและ
ก าจัดได้ยาก  เช่น  โฟม  พลาสติก  ท าให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือเป็นการร่วมกันริเริ่ม  ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะล้นชุมชน  และไม่มีที่ก าจัดขยะ  โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  จัดตั้งชุมชนในการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกต่อการรักษ์บ้านเกิดของชุมชน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  จึงได้ด าเนินโครงการนี้ขึ้น  นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนของตนเองยังเป็นการลดปริมาณที่น าไปก าจัดโดยการเผาและฝังกลบได้ท า
ให้ช่วยลดภาวะเรือนกระจก  ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ที่มีผลท าอุณหภูมิสูงขึ้นตามมาหรือเรา
เรียกว่าภาวะโลกร้อน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์ ให้มีการคัดแยกขยะและจัดท าขยะอินทรีย์ในสถานศึกษา  และสถานที่
สาธารณะ  เช่น  วัด  สวนสาธารณะ  สถานที่ราชการฯ 
 3.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่  ลดงบประมาณเพ่ือการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นผลมาจากขยะมีพิษและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
 3.3  เพ่ือรณรงค์และขยายผล  สู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการความ
ร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการของประเทศไทยไร้ขยะและจังหวัดสะอาด 
  
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยเสือ    
 
5.  สถานที ด าเนินการ 
 พ้ืนที่  หมู่ที่ 1 – 6  ต าบลสมอพลือ  อบต.สมอพลือ  วัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 – 2568) 
 
7.  ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
 7.1  ส่งเสริมรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการคัดแยกขยะ  และการลดมลพิษ  
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการขยายผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตต าบล                  
สมอพลือ 
 7.2  สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
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 7.3  ประสานกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสถานประกอบการที่เป็น
แหล่งผลิตขยะต้นทาง 
 7.4  ปรับปรุงภูมิทัศน์และที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านเป้าหมาย 
 
8.  งบประมาณ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  30,000  บาท 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  การประเมินผล 
 10.1  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการด าเนินโครงการของประชาชน/นักเรียน 
 10.2  การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายเชิงพ้ืนที่และเชิงปริมาณ 
 
11.  ผลที คาดว่าจะได้รับ 
 11.1  มีการคัดแยกขยะและปริมาณขยะในครัวเรือน/สถานศึกษา  พื้นที่สาธารณะลดลง 
 11.2  ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 
 11.3  ช่วยท าให้สิ่งแวดล้อมในต าบลดีขึ้น 
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โครงการที   3 
1. ชื อโครงการ  :  โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เยาวชน และจิตอาสา  เป็นปัจจัยส าคัญในส่วนของตัวบุคคล  ที่จะท าให้มีจิตสาธารณะ  จิตอาสาท า
ให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้  เป็นสังคมท่ีมีการให้และแบ่งปันซึ่งกันและกัน  ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง  เพราะเป็นจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องมีการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง 
 กระบวนการในการสร้างเสริมจิตอาสาให้กับคนในชุมชน  มีแนวทางหลากหลาย  เพ่ือคนในชุมชนเกิด
ความรู้  ความเข้าใจ ที่สามารถน าออกมาใช้ในลักษณะของการมีจิตอาสาต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนในชุมชน  ซึ่งใน
การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเป็นจิตอาสา  มีความหลากหลายวิธีการที่จะท าให้บุคลากร
ได้รับรู้อย่างถูกท านองคลองธรรม  เพ่ือไปสู่การมีพฤติกรรมในการช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน
ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับกระบวนการจิตอาสาของคนใน
องค์กรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  เรียนรู้  การให้และแบ่งปันให้แก่ชุมชน  และเป็นการยกระดับจิตใจของ
บุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะ  “ท าดีด้วยหัวใจ”  จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม  
เพ่ือพัฒนาต าบลสมอพลือ  ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือสร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่เยาวชน 
 2.  เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมของพนักงานในการช่วยเหลือสังคมและสร้างความดีในหมู่คณะ 
 3.  เพ่ือได้เสริมสร้างความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่าง
เหมาะสม 
 4.  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับพนักงาน  ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของ
การช่วยเหลือผู้อื่น 
 
4.  เป้าหมาย 
 เยาวชนในพื้นท่ีต าบลสมอพลือ  จ านวน  50  คน 
  
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ   
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2  ด าเนินงานโครงการโดยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.3  จัดเตรียมหลักสูตรการอบรม  หรือเตรียมจัดกิจกรรม 
 6.4  เตรียมสถานที่  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2568) 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
9.  งบประมาณ 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  20,000  บาท 
 
10.  ผลที คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ท าให้เยาวชนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
 10.2  ท าให้เยาวชนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  และรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3  ท าให้เยาวชนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
 10.4  ท าให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการด ารงชีวิต 
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2. การบริหารราชการเพื อป้องกันการทุจริต 
 2.1  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    2.1.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
โครงการที   1 
1. ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  พ.ศ.2560  จนถึงปี  พงศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือ ให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดับชีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
2. ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3. ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
4. ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
6. ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perception  Index : 

CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ซี่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่
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คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ  จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ  ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
  -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่าน้อย  1  
ครั้ง 
  -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2  ผลลัพธ์ 
  -  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีความโปร่งใส  สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
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 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
    2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
 
โครงการที   1 
1. ชื อมาตรการ  :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมารฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม  พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2556  มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล             
สมอพลือ 
 3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 3.3  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  1  มาตรการ   
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ก าหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้งโยกย้าย  โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2  น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3  ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5  สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565-2568) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  
มาตรการ 
  เจ้าหน้าที่งานบริหรงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2  ผลลัพธ์ 
  -  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่
น้อยกว่า  90% 
  -  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน  การ
บริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่าระดับ  3 
  -  การบริหารงานบุคคลขององค์การบิหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส  สามารถป้องดัน  การ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที   2 
1.  ชื อมาตรการ  :  การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562  และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย  ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  
หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหนน้าหน่วยงานระดับส านัก  กอง  และ
ฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต  ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.2562  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546  มาตรา  6  และ
มาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริการราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มารการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือข้ึน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4.  เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
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5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
 10.2  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงการที   3 
1. ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2.  หลักการและเหตุผล   
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกรุต้นในการพัฒนา
ผลงาน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี  
ความชอบ  หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรืองล าดับต้นๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
 6.3  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ 
 6.5  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฺฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเสมอมา 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม – เมษายน  และ  กันยายน – ตุลาคม 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
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2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  โดยยึดถือกฎหมาย  
ระเบียบ  อย่างเคร่งครัด 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอลพลือ  จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ  ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
สมอพลือ 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน   แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 



 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 10.3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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โครงการที   2 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมการพัฒนาและและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน  และการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ                   
พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2  จ าแนกวิธีการจัดซ้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซ้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 



 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผลการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ  
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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โครงการที   3 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2561 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้ท าสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3  เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7.  ระยะด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3  มีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 



 
 
โครงการที   4 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอลพือ  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  23  ที่ก าหนดให้การจัดซ้อจัดจ้างให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อ
ประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ    เป็นไปอย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  การ
จัดซ้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 3.2  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3  เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
ที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ. 2560  จ านวน  3  
ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไซด์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และชุมชนต่างๆ  ภายในพ้ืนที่ต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  รวบรวมข้อมูลกระบวนการการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
 -  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
 -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซ้อจัดจ้าง 
 -  ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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 -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ  
เป็นต้น 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
 10.2  ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

49 



 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม :  กิจกรรมจัดท าคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ. 2558  ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้เป็นหลักการส าคัญ  ไม่
ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  การสร้างให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยขึ้นตอน  ระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ  เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญ  คือ  การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ  
สถานที่ให้บริการ 
 3.2  เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3.3  เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3.4  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย  ระเบี ยบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ประชาชนต้องมายื่นค าขออนุญาตก่อนด าเนินการใดมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  และน าไปใช้
ในการให้บริการประชาชน 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  แสดงขั้นตอนการให้บริการเรียงตามล าดับก่อนหลัง  ค าอธิบายโดยสังเขป  พร้อมทั้งระบุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ในแต่ละข้ันตอน 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  -  ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอย่างชัดเจน 
  -  ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส 
  -  ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
 10.2  ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
  -  ให้บริการด้วยความโปร่งใส  ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ  และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริต  คอร์รัปชั่น 
  -  สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้  เพ่ือน ามาปรับปรุง
การให้บริการ 
  -  มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการที   2 
1.  ชื อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว  (One  Stop  
Service)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ  
สอบถามขอ้มูล  ยื่นค าขออนุมัติ  อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ  ติดตามความคืบหน้า  และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ  โดยมีการปรับ
ระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่ วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร  การส่งต่องาน  ระบบการรับเงิน  และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ใช้ระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ  เพ่ือให้บริการตามล าดับ  จัดสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มาตรฐานทั้ง  17  ประเด็น  (ด้านถนน  ทางเดิน  และ
ทางเท้า,  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,  ด้านระบบระบายน้ า,  ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,  ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน,  ด้านการส่งเสริมกีฬา,  ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ,  ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,  ด้านงาน
สาธารณสุข,  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,  ด้านการส่งเสริมอาชีพ,  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย,  ด้านการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น,  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,  ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  ด้านศึกษา  และด้านการจัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล  (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า  การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  โดยในขั้นตอน  กระบวนปฏิบัติภารกิจ  ค านึงถึงการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2  เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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5.  พื้นที ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง  17  ประเด็น  (ด้านถนน  ทางเดิน  และทางเท้า,  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,  
ด้านระบบระบายน้ า,  ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,  ด้านการส่งเสริมกีฬา,  ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ,  ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,  ด้านงานสาธารณสุข,  ด้านการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น,  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม,  ด้านศึกษา  และด้านการจัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก  การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า  การลดและตัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที)่ 
 6.2  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2  ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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โครงการที   3 
1.  ชื อโครงการ  :  โครงการจ้างที่ปรึกษา  คณะบุคคลสถานศึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
เกี่ยวกับการบริหารงาน  อบต. 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ. 2542  และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการจัดซ้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประ
เมนผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่  การ
ที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
 3.4  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัด  หรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจความถึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน  1  ครั้งต่อปี 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 ต าบลสมอพลือ 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ  ด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.2  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 6.3  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  23,000  บาท 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ท าให้ทราบผลสัมฤทธิ์  ปัญหา  และอุปสรรคของการด าเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรือปรับปรุงการจัดบริการสาธารณะและการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
 10.2  ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของส่วนงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 10.3  มีข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 
 10.4  มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น 
 10.5  มีข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
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โครงการที   4 
1. ชื อมาตรการ  :  มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้าง  
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้  เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด  โดย
น าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะหลักความท า  (Transparency)  และหลักเสมอภาค  (Equity)  
โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ  ถิ่นก าหนด  เชื้อชาติ  ภาษา  อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา  การฝึกอบรมและอ่ืนๆ  
สอดคล้องกับมาตรา  8  แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  ที่ได้  ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า  ประชานเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
จากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสนอบได้ 
 ดังนั้น  เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ  รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือให้
เกิดความ  พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ  ร้อยละ  80 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 ต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดให้มีระบบ  เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  ระบบการให้บริการออนไลน์  เป็นต้น 
 6.2  จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อัตราค่าบริการ  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างขัดเจน 
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 6.3  จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ได้แก่  จัด
ให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 
 6.4  จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ได้แก่ ทางลาดชัน  ห้องน้ า  
ส าหรับผู้พิการ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดและกองทุกกอง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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 2.3  มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิ  ขยั้นตอน  ระยะเวลา  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 52  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอด านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เ พ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ า
กว่าปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ  ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 
3.  วัตถุประสงค์  
 3.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือให้สั้นลง 
 4.2  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสมอพลือ 
 4.3  ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
 4.4  พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 4.5  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการติดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินในเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ  ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชน
ทราบ 
 6.4  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
 
7.  ระยะด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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 2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน
หรือด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้นก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบ
และความเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจการอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2  ด าเนินการออกค าสั่ง 
 6.3  ส าเนาค าสั่งแจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  
ที่ได้รับหมอบหมายทราบ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
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8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดและทุกกอง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที   2 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2.  หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  
7)  พ.ศ. 25612  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการรวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  
การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียว  ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติ  มิชอบในขั้นตอนต่างๆ  เกิดขึ้นได้  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2  เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน  5  เรื่อง 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา 
 6.2  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ  80  ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
โครงการที   3 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  นั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจาย
อ านาจ  หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  
กอง  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  6 และมาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือข้ึน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4  เพ่ือป้องกันการผูกชาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  3  ฉบับ  ประกอบด้วย 

1.  นายกองค์การบริหารส่วนตบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 
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3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 -2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
 10.2  ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  -  ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือจิตสาธารณะ 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการดีเด่น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้ง
ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน  
ในท้องถิ่น  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  จะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท า
ทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประทศชาติย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง  คุณธรรมและจริยธรรม
จึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
หลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
ความพอใจ  ความผาสุกของประชาชน  ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  และส่งผลให้เกิดความสุขความ
เจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการ
ชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้น
เกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
 3.2  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 3.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 3.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง  และบุคคลรอบข้าง 
 
4.  เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้แก่  ส านักปลัด ,  
กองคลัง,  กองช่าง  จ านวน  3  กองๆ  ละ  1  คน 
 
5.  สถานที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 



 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
 6.3  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล 
 6.4  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 6.5  ประชุมคณะกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 
 6.6  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
 6.7  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ 
 6.8  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (งบประมาณ  พ.ศ. 2565 -2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 
 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1  ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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โครงการที   1 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนิน งานของ
ระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป้ฯสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาการทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดท ามาตรการ   “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”  ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.2  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  (ส านัก/กอง)  น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
 6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 



 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568)   
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอ  ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีประกาศฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  
2557 ให้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม  เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และท าหน้าที่  เป็นศูนย์บริการร่วม  
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
ก าหนดให้หน่วยราชการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยให้การปฏิบัติราชการ  มี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอ  และการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  และเพ่ือให้การบริหาราชการ  ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
สามารถบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่รับความเป็น
ธรรม 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติฉบับที่  96/2557  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2557  และมาตรา  57  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ  จึงได้จัดตั้ง  “ศูนย์ด ารงธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ”  ขึ้น  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีอ านาจ
หน้าที่ในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์  อยู่ในอ านาจหน้าที่  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
ให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องและข้อเสนอแนะของประชาชน  และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตาม
มาตรา  32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546  
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์  แจ้งเบาะแส  เสนอความคิดเห็น  ค าติชม  เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บ
รักษาเรื่องราวได้เป็นความลับ  และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  สามารถบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุขของประชาชน  และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ในพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบล             
สมอพลือ  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ประชาชนทุกกลุ่ม  ทุกฝ่าย  ได้รับความรู้  ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเข้าใจ
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บทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี  มีความรักสามัคคี  เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ค านึงถึงชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์
เป็นประโยชน์สูงสุด  เกิดการพัฒนาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  น าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
 
4.  เป้าหมาย 
 1.  หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
 2.  ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
 
5.  สถานที จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 ตั้งอยู่  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  หมู่ที่  3  ต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี  76150  โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้ 

1.  ติดต่อด้วยตนเอง  โดยการเขียนค าร้องได้ที่  “ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล                 
สมอพลือ” 

2. ทางโทรศัพท์หมายเลข  032-493529  โทรสารหมายเลข  032-493530 
3. ส่งเรื่องร้องทุกข์  หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ  ได้ที่  ตู้รับฟังความคิดเห็น  ณ  ศูนย์ด ารงธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
4. ทาง  Facebook/Page  Facebook  :  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
5. ส่งไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง  “ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ”  หมู่ที่  3  

ต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  76150 
6. ติดต่อทางเว็บไซต์  www.samorphlue.go.th 

 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน 
 โดยมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1.  มีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน  และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตร  32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 

2. มีหน้าที่สอดส่องดูและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่องค์กรฯ  
พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียนการทุจริตขององค์กรฯ  ตามที่ได้รับค าร้อง 

3. รับเรื่องราวข้อร้องทุกข์  ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  อุปสรรค  ความยุ่งยากหรือปัญหา
อ่ืนใดจากประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรต่างๆ  แล้วท าการประเมิน  วิเคราะห์  ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

4. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ  หากเป็นบัตรสนเท่ห์  ให้พิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 

5. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ด าเนินการตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร  
หลักฐานใดๆ  เพ่ือประโยชน์ส าหรับการนั้นได้ 

6. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี  หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้  ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้  โดยอาจมีการปกปิดข้อความ
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ตามค าร้องบางส่วนก็ได้  ทั้งนี้  หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียด
เพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณ ี

7. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่  ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน  ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง  หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการสืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

8. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังนี้ 
8.1 กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
8.2 กรณีที่  อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง  ให้สรุปส าระส าคัญตามค า

ร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้  โดย
อาจไม่น าส่งเอกสารค าร้องต้นฉบับ  รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี  ทั้งนี้  หากมีการประสานของทราบ
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 

 
เจ้าหน้าที ประจ าศูนย์มีหน้าที ดังนี้ 

1.  ให้ค าปรึกษาและบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียนการทุจริต 
2. อ านวยความสะดวกต่อผู้มาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียนการทุจริต 
3. จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์  ร้องเรียนการทุจริต  เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
4. มีหน้าที่ไขและเปิดกุญแจตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์  ทุกวัน  เวลา  09.00 น.  เพ่ือน าปัญหาร้อง

ทุกข์เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือด าเนินการแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้น  หากมีปัญหาอุปสรรค  ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

 
คณะท างานมีหน้าที ดังนี้ 
ท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหา  

ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในสายงานของตน  จัดท า
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์ที่  เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการปฏิบัติหน้าที่  อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  หรือท่ีเกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้น  หาก
มีปัญหาอุปสรรค  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

6.2 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก

ช่องทางต่างๆ  แล้วเสนอเรื่องถึงประธานกรรมการศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ/นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

2. เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  สั่งการแล้วให้เจ้าหน้าที่  ศูนย์ด ารงธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (คณะท างาน)  ด าเนินการทันที  โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน  15  วัน  พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทราบ 

3. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผล  โดยไม่แจ้งปัญหา/อุปสรรค/หรือขอขยายเวลา
ด าเนินการ  ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จะด าเนินการ  ดังนี้ 

- ติดตามให้รายงานผลภายใน  7  วัน 
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- แจ้งเตือนครั้งที่  1  ให้รายงานผลภายใน  5 วัน 
- แจ้งเตือนครั้งที่  2  ให้รายงานผลภายใน  3  วัน 

หากครบก าหนดแจ้งเตือนครั้งที่  2  แล้ว  ยังไม่รายงานผลการด าเนินการ  จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4.  เมื่อปัญหาตามข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอลพลือ
จะพิจารณาสั่งยุติเรื่อง  พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องหรือรายงานส่วนราชการที่ส่งเรื่องให้ด าเนินการทราบ 

5.  การรายงานผลการด าเนินการ  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์  โดยสรุปสาระส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ดังนี้ 

5.1 ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญ  และภาพประกอบ  (ถ้ามี) 
5.2 ข้อกฎหมาย  (ถ้ามี) 
5.3 ความเห็นของหน่วยงาน  และเหตุผลสนับสนุน  (ควรยุติเรื่อง/ด าเนินการต่อไปด้วยเหตุผล

ใด/มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไร) 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผลที คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 
 2.  หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจ  ที่ได้รับความโปร่งใส  บริสุทธิ์  และยุติธรรม 
 3.  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆ  ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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โครงการที   2 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก  (ป.ป.ช.,  สตง.,  จังหวัด,  อ าเภอ)  แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบล  ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินแระจ าปีได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน  45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีที่ใช้แจงข้อทักท้วงไปยัง  
สตง.  แล้ว  แต่  สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง  ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน  45  วัน  นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การรับเงิน    การเบิกจ่ายเงินฯ  พ.ศ. 2547  แก้ไขฉบับที่  2  (พ.ศ.2548)  
ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2558)  และฉบับที่  4  (พ.ศ. 2546)   
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต  มีการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  
เที่ยงธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2  เพ่ือความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส านักปลัด  และทุกกองขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ส านักปลัดและทุกกองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 6.2  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงตามระเบียบฯ  ภายในเวลาที่ก าหนด 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  ทุกกอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีความโปร่งใส  และป้องกันการทุจริต  ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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 2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
2.  หลักการและเหตุผล   
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรืแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง 
 ฉะนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  ขึ้น  เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ   
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 6.3  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมอพลือ  ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา  ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน  สามารเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาทลากรมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อโครงการ  :  โครงการจัดท าค่าบริการพ้ืนที่เว็บไซต์รายปีและค่าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายปี  เว็บไซต์  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชบาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบล             
สมอพลือ  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้    เพ่ือที่ประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกบัความเป็นจริง   ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมอพลือ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  1  เว็บไซต์ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผล
เสนอผู้บริหาร 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  3,000  บาท 
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9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เว็บไซต์ขององค์การบิหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
 3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน
การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎข้อบังคับ  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้
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โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และการรับเรื่องร้อนเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน   ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสาร  ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้   เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบนา
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ  และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลสมอพลือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ  รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี  และการจัดซื้อ จัดจ้าง  
จัดหาพัสดุต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น  และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงิน  การคลัง  ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
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 3.1.3  มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อโครงการ  :  โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร 
 
2.  หลักการและเหตุ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีต่างๆ  ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  ที่ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพสูง  การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ  เข้ามาใช้
ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ  และรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน  
สร้างความน่าเชื่อถือ  และน่าในใจให้กับกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ได้ชัดเจนถูกต้อง  ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ  การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการ
เป็นอย่างไรบ้าง  ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ  บทบาท  หน้าที่  อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
 2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้  รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล                
สมอพลือ 
 4.  เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5.  เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น  ให้เป็นที่ราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6.  เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน 
 
4.  เป้าหมาย 
 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2  ด าเนินการประชุม 
 6.3  มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4  ผลิตสื่อ 
 6.5  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

81 



7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  83,000  บาท 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจการด าเนินงานของ  อบต.  ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.  เป็นตัวชี้วัด  โดยก าหนดตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท  ภารกิจของ  อบต.  และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
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โครงการที   1 
1.  ชื อโครงการ  :  โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562  มาตรา  69/1  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  หมวด  2  มาตรา  16(1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 
2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบดังกล่าว  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับโครงการพัฒนาในความหมาย
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  ข้อ  
18  แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎมายจัดตั้ง  ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  ข้อ  8  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  3  ให้แก้ไข
ค าว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนา”  เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น”  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
 ดังนั้น  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จะต้องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน  รวมถึง
สามารถทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ได้ตามความจ าเป็น  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดโครงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ร่วมกับประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่นส่วน
ราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  
ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
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เหมาะสมกับสภาพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง 
 3.  เพ่ือประชุมคณะกกรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ
ก าหนด  พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  (ประชุม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิม  เปลี่ยนแปลง  โดยพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ)  
 
4.  เป้าหมาย 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรูปแบบประชาคม
ท้องถิ่น  (ประชาคมระดับต าบล)  ซึ่งได้แก่  สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลทุกคน  ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้า  
สถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน  หรือ
หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ  ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ (ถ้ามีหรือกรณีมี่มีเนื่องจากมีรายชื่อเป็นกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ)  หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (ถ้ามี)  อาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.)/สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลบเรือน  (อปพร.)/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่ม
อาชีพต่างๆ  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือเป็นผู้
ก าหนดรูปแบบประชาคม) 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  (ประชุมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงโดย
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลอ) 
 3.  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพัฒนา
ได้  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
6.  สถานที ด าเนินการ 
 อาคารเอนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
7.  วิธีด าเนินงาน 
 1.  ขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 
 2.  ส่งหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ  จ านวน  6  หมู่ 
 3.  ด าเนินการจัดประชุมประชาคมต าบล 
 4.  ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 5.  ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนุมัติและประกาศใช้ฯ 
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8.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  10,000  บาท 
 
9.  ผลที คาดว่าจะได้รับ 
 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  ที่มาจาก
ปัญหาความต้องการ  ความจ าเป็นของประชาชนและทุกภาคส่วน 
 2.  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์การปกคอรงส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและพัฒนา
ได้  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด 
 3.  หมู่บ้านได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข  เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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โครงการที   2 
1.  ชื อกิจกรรม  :  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบล             
สมอพลือ 
 3.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
4.  เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวันเวลาราชการ  วันจันทร์ –  วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  โดย
ช่องทางร้องทุกข/์ร้องเรียน  ดังนี้ 
 6.1  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 6.2  ทางโทรศัพท์หมายเลข  032-493529  ทางโทรสารหมายเลข  032-493530 
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 6.3  ทางเว็บไซต ์
 6.4  ทางไปรษณีย ์
 
7.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 9.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 9.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546  
มาตรา  52  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
และเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน  และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้  ข้อที่  2  ระบบการรับฟังความคิดเห็น/สอบถามเป็นหนังสือมีข้อร้องทุกข์  ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อน
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น  เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
 ดังนั้น  เพื่อให้การรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  และได้รับบริการที่มีความเท่า
เทียมและโปร่งใส 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นช่องทางในการับเรื่องร้องเรียน  หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 ศูนย์รับเรื่องร้องทกุข์ร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ  และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  ได้แก่ 

-  ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  หมู่ที่  3  ต าบล                
สมอพลือ  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

- ทางโทรศัพท์  032-493529 
- ทางโทรสาร  032-493530 
- ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  www.samorphlue.go.th 
- ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น  (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 -2568) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน  กระบวน  และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
โครงการที   1  
1.  ชื อกิจกรรม  :  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน  
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  15  วัน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2  เพ่ือให้เกิดภาคปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 
4.  เป้าหมาย 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วันท าการ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 4  ปี  (ปีงบประมาณ   2565 – 2568) 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
9.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  ถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ในฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 
 
4.  เป้าหมาย 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเทินผลการปฏิบัติงาน 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม
พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต่อไป 
 ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9 (3)  และมาตรา  45   แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 
2561  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แกละวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 3.3  เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
4.  เป้าหมาย 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
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6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2.  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 3.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 7.  จัดท าแบบสอบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมอพลือ 
 8.  การติดตามและประเมินผล 
 9.  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  แล้วรายให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 



 
 มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ก าหนด 
 4.1.1  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
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โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายใน 
 ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ  ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบ
บัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและ
บัญชี  และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุม
งานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้  
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็น
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหา
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีขึ้น 
 3.2  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินในเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ  ของหน่วยงานอย่าถูกต้องและครบถ้วน 
 
4.  เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5.  วิธีด าเนินการ 
 5.1  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมามาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ  6 
 5.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฺฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 -2568) 
 
7.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ประโยชน์ที คาดว่าจะได้รับ 
 1.  การเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า 
 3.  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 4.  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่
วางไว้ 
 5.  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ  6  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  80  ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ  80  ในระดับมาก) 
 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ   หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับการ
บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
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โครงการที   1 
1.  ชื อมาตรการ  :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ  การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ตรวจสอบก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน  ย้าย  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  เป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง  การโอน ย้าย 
 
4.  เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง  ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 
 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 -  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  และ  ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 -  ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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 -  การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง  อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  และ  ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 -  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 -  มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 -  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 -  การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื อนขั้นเงินเดือน 
 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 -  มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการพิจาณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความ
อุตสาหะ  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา  เป็นต้น 
 -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจาณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4  ปี  (งบประมาณ  พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นความส าเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5  ระดับ  โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  การโอนย้าย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างขัดเจน  พร้อมทั้งเปิดเ ผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย  เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารน าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
สมอพลือ  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์ กรพัฒนาท้องถิ่น  ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือสร้างการเรียนรูและประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
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 6.2  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ  ส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก /กอง  
ที่รับผิดชอบ 
 6.3  แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบริมเสนอ
ประธานสภาท้องถิ่น 
 6.4  ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และรายงาน
เสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (งบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3  การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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 4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบาทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมการด าเนินงานต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 
4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
5.  พื้นที ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินงาน 
 6.1  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ฯลฯ 
 6.3  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (งบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
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8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2  การปฏิบัติงานต่างมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 

104 



 
 
โครงการที   2 
1.  ชื อกิจกรรม  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ  และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลกรท้องถิ่น  อันได้แก่  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้
มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และ
แก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอนสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
ฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึ่งได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบั ติหน้าที่เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  จ านวน  6  คน 
 
5.  พื้นที ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอลพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินงาน 
 6.1  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ 
 6.2  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
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8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  
 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
โครงการที   1 
1.  ชื อโครงการ  :  มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6)  
พ.ศ. 2552  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ  การจัดซ้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้างความ
เข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รั ฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ  ด้าน  ใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้  การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในกรเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ ในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมตรวจสอบ
ป้องกันการทุจริต  คอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ  พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น  จึง
ได้จัดท ามารการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือสร้างแกนน า  แนวร่วมและเครื่องข่ายในการักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3.  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันทุจริตในพื้นที่ต าบลสมอพลือ 
 
4.  เป้าหมาย 

106 



 ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในพื้นที่ต าบลสมอพลือ  เข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
 
5.  สถานที ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลสมอพลือ 
 
6.  วิธีด าเนินงาน 
 1.  แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน  ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตต าบลสมอพลือ 
 2.  จัดท าฐานข้อมูลบุคคล  องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง  โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3.  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสมอพลือ  ในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 5.  ท าบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือกับบุคคล  องค์กร
ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมกันเป็นเครือข่าย 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 – 2568) 
 
8.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ท าให้เกิดแก่นน า  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2.  ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3.  ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีต าบลสมอพลือ  
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