
 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

******************* 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชกา ร
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มาตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
1. ชื่อโครงการ/ กิจรรม /มาตรการ : มาตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

     การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ โลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวั ตน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ  ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม  2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้  5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร         
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด  เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ อย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้มีมาตรการพัฒนา คุณธรรม
และจริยธรรมแก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจ 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก ร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและ
ประเทศชาติสร้างจิตส านึกในการท าความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

     ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 

     จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
         6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
        6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นคุณค่า
ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือท าบุญถวายทานแก่
พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธเป็นต้น 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

     ปีงบประมาณ 25๖1 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
     10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
     10.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละ            
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
     10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-18- 
 

กิจกรรมการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  แต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน ร่วมกันเป็น 
หมู่คณะ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ คือ  คุณธรรมจริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติ       
อันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรม
และจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน  ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง         
ฝุายบริหารข้าราชการการเมือง  ฝุายสภาท้องถ่ินและข้าราชการฝุายประจ ารวมถึงพนักงานจ้าง  จึงได้มี การ       
จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบดังกล่าวนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
     3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
     3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
     3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์      
ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 

     ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีการด าเนินการ 
     จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการ  โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

     ปีงบประมาณ 25๖1 - 2564 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 

    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

      ตัวช้ีวัด 
      ประชาชนผู้มารับบริการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัดและต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ๘0 
      ผลลัพธ์ 
      ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 

          บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆ  ย่อมประสบความส าเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆ  ในการปฏิบัติงาน   
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ  แล้วย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้าม  หากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ              
ไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ  ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์  การท างานสูง
แล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตมีจรรยาบรรณ  ค่านิยมบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเองบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท
เสียสละ มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้า             
มากยิ่งข้ึนมีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 

          องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบีจึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตข้ึน  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข         
รู้จักความพอดี  มีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ  มีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ต่อ
ตนเองต่อการท างานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
      ๓ .1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
      ๓ .2 เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
      ๓ .3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการท างานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้
มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดีย่ิงข้ึน 
      ๓ .4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 - 2564 
 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
     ๗ .1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
     ๗ .2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
     ๗ .3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
     ๗ .4 เสนอรายละเอียดโครงการก าหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม 
     ๗ .5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
     ๗ .6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 

     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
      10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
      10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคตติ่อองค์กรต่อ
การท างานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

           ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรง        
แห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างก าหนด             
ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ  ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายให้บริการแก่ประชาชน            
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้ส านักงาน  ก.พ.           
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์         
ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช่เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

           ดังน้ันเพ่ือใหเ้กดิความโปรง่ใสในการปฏิบติังานและเปน็ทีเ่ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลโรงหีบได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ
ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต        
มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
     3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบล โรงหีบเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเช่ือถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
     3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 



-23- 

 

 3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ 
 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เพื่อใช้เป็ นค่านิยมส าหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
     6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบเปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของ
ราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล   
โรงหีบไดป้ฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
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มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

      ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ. 25๖๐-256๔)  มุ่งสู่       
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต            
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก         
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

       ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ  ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ จึงได้ก าหนดแนวทาง /มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน  เพื่อให้สามารถแปลง        
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 25๖๐ –  256๔) ไปสู่การปฏิบัติ  
ที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ข้าราชการฝุายประจ าลูกจ้างประจ าตลอดจนพนักงานทั่วไป 
     3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

     ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต
อาทิ กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา  100 มาตรา  103 มาตรา  103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตส านึก 
     6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

       จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร ่
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กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

           ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าว  อาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือ             
ไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” 
หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช่อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทั บซ้อน         
มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัว
เงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ  ทั้งในหน่วยราชการ  
รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน ์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ.25๖1-2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้อง  
เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงาน  
ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่         
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์           
ทับซ้อนแก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการผ่านการ
ประชุมผู้บริหารกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานทุก คนท างาน  โดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
      3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบมีจิตส านึกค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
     พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีการด าเนินการ 
     จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
         ตัวช้ีวัด 
         พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
         ผลลัพธ์ 
         พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 

          รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  เช่น ส านักงาน  ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต      
ในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็น  
การประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

          เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ข้างต้น
และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าทีใ่นภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์       
ทับซ้อนข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาใน
เรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
      3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
      3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

     บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

      ๖ .1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
      6.2 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
      6.4 จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
      6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

      มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

โครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐองค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:  โครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ได้ลงมติเห็นชอบแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –  2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสนอ  โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 -2560) และได้มีแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ในก าหนดระยะ 1 ปี โดยใช้หลักการ 3 Rs คือ ลดการใช้ ใช้ซ้ า 
และน ากลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งมีเปูาหมายเพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลดลงจ านวน 
ร้อยละ 5 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบได้ด าเนินการตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –  2564) โดยจัดท าโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลอง
สะอาด ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะและก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่สาธารณะ จนประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน กลุ่ม
องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ และประชาชนต าบลโรงหีบและต าบลบางกุ้งที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทาง         
ประชารัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นโครงการที่ดี มีความส าคัญ และด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ 
และสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  จึงได้จัดท าโครงการลงแขก ลงคลอง  
เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน ถนน แหล่งน้ า ทะเล รวมถึงสถานที่สาธารณะประโยชน ์

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
3.2  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน       

ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้
หลักการประชารัฐ 

3.3  เพื่อลดจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที ่
3.4  เพื่อก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 

 

4. เป้าหมายโครงการ 
4.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 

              องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบีรว่มกบัจติอาสาในพ้ืนที ่ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา อบต . ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันด าเนินกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ         
1 ครั้ง ตามแผนการปฏิบัติงานฯ พร้อมกันทั้งจังหวัด 
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4.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
       พ้ืนทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบีมคีวามสะอาดและเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ประชาชนในพ้ืนทีม่ี

ความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่คนในชุมชน 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
5.1 ประสานจิตอาสาในพื้นที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  

ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
5.2 แจ้งส่วนราชการติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทาง 

ประชารัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามที่ได้รับมอบหมายทราบ 
5.3 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทราบและร่วมด าเนินการภายใต้หลักการประชารัฐ 
5.4 ก าหนดแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการพร้อมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 - 2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 

        ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม น่าอยู่ ประชาชน 

มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
9.2 จิตอาสาในพื้นที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กลุ่ม 

องค์กร เครือข่ายต่างๆ และประชาชนทุกหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการประชารัฐ 
9.3  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบลดลง 
9.4  จ านวนปริมาณผักตบชวาในแหล่งน้ าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบลดน้อยลง 
9.5  จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบมากขึ้น 
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โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  

            ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รฐัจะต้องก าหนดถึงสทิธิและหน้าทีร่ะหว่างการใช้อ านาจรฐั และ
ประชาชน โดยมีการรับรองสิทธิหน้าที่ของประชาชนในรูปกฎหมาย ตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราช บัญญัติและ
กฎหมายอื่นๆ ซึ่งกฎหมายข้างต้นจะให้การรับรองสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทยในฐานะพลเมืองของรัฐ
นับตั้งแต่เกิดจนตาย ท าให้กฎหมายในทุกล าดับช้ันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน แต่ปัจจุบันประชาชนจ านวน
มากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การท านิติกรรมสัญญา  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างสามีภรรยา  การรับมรดก  สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น และการที่
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ท าให้เกิดการเสียสิทธิหรือเกิดข้อพิพาทขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นคดีความทางแพ่ง อาญา หรือทางปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบได้ ตระหนัก และเห็น
ความส าคัญจึงจัดท าโครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิต ประจ าวันแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เข้าใจสิทธิหน้าที่
และการใช้สิทธิตามกฎหมายที่ถูกต้องต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
         3.๑ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวัน 
  3.๒ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายสู่ประชาชน
และชุมชน 
  3.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
         3.๔ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบกับชุมชนใน
กระบวนการยุติธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
    ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน 4๐ คน 

๕. วิธีการด าเนินการ 
5.๑ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
5.๒ จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
5.๓ จัดต้ังคณะท างานโครงการ 
5.๔ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.๕ ด าเนินการตามโครงการ 
5.๖ ประเมินและสรุปผล 

6. สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม                
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6. งบประมาณด าเนินการ 

     งบประมาณ   20, ๐๐๐.- บาท 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ     

     ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 - 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     9 .๑ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง       
ในชีวิตประจ าวัน 
     9 .๒ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
     9 .๓ เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในชุมชน 
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มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ ์
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

******************* 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรมการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรมการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

       คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว         
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก ป ีพ.ศ. 2560 จนถึง ป ีพ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก  เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการ         
ที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึนเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ            
โดยได้ก าหนด 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

        องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ กิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์  ของ
ประชาชนในท้องถ่ินและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้ง  
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มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไป เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  ทั้งนี้ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของ
คนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี ้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวน
มากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่นๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ คนท างานในท้องถ่ินอาจ           
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่ โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้
อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

    ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

      เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
     4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
     4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
      6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
      6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
      6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
      6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
      6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
      6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
      6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ                  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
       10.1 ผลผลิต 
              - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
              - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
              - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน 1 ฉบับ 
        10.2 ผลลัพธ์ 
              - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบได้ 
               -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ) 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติาม
ระเบียบฯ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ให้มีศักยภาพ          
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กร จะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการ
ที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 มาตรา  69/1 ก าหนดว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สูงของประชาน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัตงิาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเปน็มาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 ผลผลิต 
 -  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน 1 มาตรการ 

 -  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปน็ไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ ์

 -  ลดข้อร้องเรียนในด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  ไม่น้อยกว่า 90 % 
 -  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ 

บริหารงานบุคคล ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
 -  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ 

ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม /มาตรการ  :  กิจกรรม การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

2. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ        
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมายระเบียบและมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชีกองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ แยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจา่ย ตาม

งบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ–จัดจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและการ จัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วนต าบล      
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  6) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา  69/1  ก าหนด ว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดแีละค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2556 มาตรา  23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเป็ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน
คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  จึงมีความจ าเป็นต้องจัด กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ– จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ– จัดจา้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ– จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน /โครงการต่างๆของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ             
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์, บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหนังสือ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี ้

- ประกาศการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
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      - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
      - ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ ได้แก่ ทางเว็บไซต์, บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
      10.1 ผลผลิต 

     - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
      10.2 ผลลัพธ ์
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ด้วยประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกล่าวได้ว่า  เป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม /ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ ใช้         
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศถ่ินก าหนด        
เช้ือชาติภาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความ
เช่ือทางศาสนาการศึกษาการฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ  โดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไป โดยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน  เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีการแสดงข้ันตอนการให้บริการ แก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบ  เพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้  
บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการร้อยละ 80 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
       องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม /ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  
 6.2 จัดให้มีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่ทางลาด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
     - กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
    - กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
  - กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
      - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา  3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจ
ตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่ อความต้องการของ
ประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบ หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างาน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ท าให้ เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวก เพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
         องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
       6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
      6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
       6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ
       6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
        6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
       6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 
ประชาชนทั้งเวลาท าการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
       6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการจัดท า
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอน หรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
      10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
      10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
      10.3 มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
      10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงานได ้
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มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการ 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง  ๆภายในองค์กรนั้นก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญ
คุณสมบัติความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้นการด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่า  
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน้า ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติอนุญาตสั่งการแต่งตั้งมอบหมายคณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบหรือหัวหน้าส่วนราชการเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
        - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 การบริหารราชการการด าเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

กิจกรรมการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ : กิจกรรมการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคมถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ         
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการมีคุณธรรมจริยธรรมวิริยะอุตสาหะกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวมถือว่า
เป็นหลักส าคัญของการท าความดี  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน        
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ
ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม ของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ อย่างสม่ าเสมอ เขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริตแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ท าความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ
ท าคุณประโยชน์ให้กับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบที่ควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง
และจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
โรงหีบ  มีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต เขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ มีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคลหน่วยงานองค์กรท าความดีเพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคล  /หน่วยงาน / องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 - พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

10.2 ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน แต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  ตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระ เพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไป โดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงาน ทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง .) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงได้จัดท ามาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบข้ึน            
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระอาท ิ

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปหีรือคณะท างาน 

LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                     - ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
                     - กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
                     - กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
                     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
                     - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

                     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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มาตรการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง              
ธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง  เพื่อสกัดกั้น  
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงได้จัดท า
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึนทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบช่องทางการร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและ
เฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส
และเป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึงพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่         
โดยมิชอบ 
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 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา        
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน15 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ                

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัด 

 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ ์
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่
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มิติท่ี 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดทุกขั้นตอน 
3.2  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนอง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

……………………………………………… . 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

โครงการบริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ : โครงการบริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติ ก าลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชน ทุกระดับ ประสบปัญหา

ต่าง ๆ ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือ  ปัญหาความ
ยากจน   การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ ท้องถ่ิน ชุมชน เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริการเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
โรงหีบให้เกิดความรวดเร็ว สามารถปรับใช้ระบบอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย ( Network ) ที่เช่ือมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายทั่วโลก               
เข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุก ๆ ด้าน ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันด้วย
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และเป็นมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

 

       จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญอย่าง มากมาย
รวมถึง Internet ต าบลก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง  เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ของชุมชน ท าให้
ประชาชนมีความรู้มากขึ้น  และช่วยให้มีการบริหารจัดการของรัฐมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และ      
ท าให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริหาร
จัดการศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ท าตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพึงกระท าได้ ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕52 และอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2       
การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่        
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินด้วยตนเอง เช่น การส่งเสริม การฝึกอบรม   
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล       
โรงหีบ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการศูนย์
อินเตอร์เน็ตชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ตรงตามความต้องการ 
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 3.3 เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ ให้กับชุมชน องค์กร กลุ่ม บุคคล ในด้านการศึกษา วิชาชีพ การค้า การเมือง 
การพัฒนาฝึกอบรม และการสารสนเทศ 

 3.4 เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ สามารถเรียนรู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง 
และสามารถใช้ประโยชน์จาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ และประชาชนทั่วไป 

5. วิธีการด าเนินการ 
 5.1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
 5.2 ประชุมวางแผนด าเนินงานตามโครงการ  
 5.3 ประชุมพนักงานร่วมกับชุมชน วัด สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5. 4 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงโครงการที่เทศบาลได้จัดท าข้ึน 
 5.5 สรรหาเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 5.6 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการ 

6. สถานท่ีด าเนินการ  
 ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนิน 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณ 
 100,000.-บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีเจ้าหน้าที่ดูแล บริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑0 .๒ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสา รที่
ตรงตามความต้องการ 

10.๓ เพิ่มความรู้ให้ ชุมชน องค์กร กลุ่ม บุคคล ในด้านการศึกษา วิชาชีพ การค้า การเมือง การพัฒนา
ฝึกอบรม และการสารสนเทศและน าไปใช้กับชีวิตประจ าวันได ้

10.๔ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ สามารถเรียนรู้ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ประโยชน์จาก
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างด ี
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มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ”โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงได้ให้
มีสถานที ่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงหีบบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุาย งาน
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน 1 แห่ง 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบข้อมูลไดค้รบตาม
รายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงหีบและการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้  
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการปูองกัน      
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบ มิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการจัดซื้อ จัดจ้างจัดหา
พัสดุต่าง  ๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถ่ินและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง
ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบแ ละปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 



-58- 
 
 

กิจกรรมการปิดประกา ศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็น
ประโยชนก์ับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก  ในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ิน  ต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการปูองกัน        
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
       องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี  

6. วิธีด าเนินการ 
 ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ และปิดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการประชาชน มีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถ่ินและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นและออกหน่วยบริการ
เคลื่อนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน /ชุมชน  มีกระบวนการจัดท า
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน
ประจ าปีทุกปี  เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ประจ าปี  พ.ศ.25๖๑-       
25๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ในปีถัดไป   
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประชาคม หมู่บ้านและต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ 
 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก่ปัญหาและส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  16 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงหีบ ส าหรับให้ประชาชนได้ มาแสดงความคิดเห็น  ซึ่งแผนงานของชุมชนเพื่อน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
      6.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        6.๓ จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 
       6.4 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
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 6.5 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.6 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.7 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.8 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ จ านวน  2๐,๐๐๐บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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มาตรการ ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
มาตรการ แจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ การเปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
                     มาตรการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน 
                      ทราบ 
                     มาตรการการเปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่องานบริการที่ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล ต าบลบาง
นกแขวก มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ ร้อง
ทุกข์ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็น ไป ในทิศทาง
เดียวกัน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมเพื่อช้ีแจงและพิจารณาข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ในการ
บริการโดยมีการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลดั องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ความพึงพอใจของผู้ร้องทุกข์มีความพึงพอใจร้อยละ 80 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาข้อ  7 (2) และข้อ  9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ .ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงหีบ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบแ ละตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ และ
แผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมฯและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ก าหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ส านักปลดั องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบล   บางนก
แขวกเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ และ
ร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบด้ วยความถูกต้องโปร่งใส
สุจริตและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินอันประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน ,ผู้แทนประชาคม
ท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน
สองคน, หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน, ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวน
สองคน 
 ดังนั้นเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ในฐานะองค์ กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ๒๘ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
       องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี  

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุก ปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบและปิดประกาศเพื่อความถูกต้องโปร่งใสสุจริตและให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง        
      ท่ีสามารถด าเนินการได ้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  

................................................................................ 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

มาตรการการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่
ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้อง  ตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด                   
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน 

 ดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน  ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับ  ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชีและด้านอื่นๆ               
ที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่ วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ  ค าสั่ง              
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
      - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
     - กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 - กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
       - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ          
ที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่น  ๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  และ          
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
       10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
        10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
        10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประหยัด 
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กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ:กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็น         
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์       
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ           
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์           
ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควร           
เป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่า
มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล  ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงาน  ไม่เหมาะสม  การมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงาน           
ที่ก าหนดข้ึนและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ จัดกิจกรรมการจัดท า
รายงานการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าโดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบีย บข้อบังคับต่างๆของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ        
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้          
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การ ปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง  ๆให้ผู้บริหารทราบ  

6. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 
 10.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 10.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ 
 10.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 11.2 กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 11.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
       11.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 11.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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กิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544 
ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน  โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์              
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
ด้านความเช่ือถือได้ขอ งรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนและให้ สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ เสี่ยง                
ไปด าเนินการ เพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ย งระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ          
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ น าแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายใน             
(แบบปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย้อย) 
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 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม ่หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได 

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบายการวางแผนการวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลโดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายการ
เลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัดเพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอนย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าปงระจ า และพนักงานจ้างที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ได้ด าเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ ก.อบต.จังหวัดอื่น  รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ทราบ 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการรวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสมุทรสงครามก่อน 
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 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ได้ด าเนินการตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่นรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายและมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการด าเนินการ       
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ /การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลบริหารงานบุคคลในการ 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ได้ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ  ข้อบังคับ    
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบเช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความสามารถและความอุตสาหะการรักษาวินัยการปฏิบัติตน
อย่างเหมาะสมและข้อมูลการลาเป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผลการประเมิน
ที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของข้ันตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการโอนย้ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ -การจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ-การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน การคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับจัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่ายเบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง
มีความสุจริตส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ -รายจ่ายของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การรับ–การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
5. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น 
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ– จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆเช่นทาง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเสียงตามสายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
9. ผลลัพธ ์
       - มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
      - ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ – จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนต าบล         
โรงหีบความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
๒๕๕๒  มาตรา  69/1 ก าหนด ว่า การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป                  
เพื่อประโยชน์สูงของประชาน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน          
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึกค่านิยมการบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
สามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถ่ิน  ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถ่ิน ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้น้ันจ าเป็นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายๆ ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกัน
พัฒนาท้องถ่ินจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันในท้องถ่ิน 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นจึงได้ จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตข้ึนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพื่อสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 3.2  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
    3.3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. สถานท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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6. วิธีด าเนินงาน 
        6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
      6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง  
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
  6.5 ท าบันทึกข้อตกลง  (MOU) ร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ กับบุคคลองค์กรส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
    10.1 ท าให้เกิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
         10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
         10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ า  ไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ  ความช านาญ  ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้  ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ  ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และผู้บริหารท้องถ่ิน  โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้
ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  ตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องกา รรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความรู้  ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีความรู้  ความเข้าใจในแนวทาง          
การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  103          
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน  4 คน และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบ จ านวน 30 คน รวม 34 คน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นจัดข้ึน 
 6.2 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ ได้เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบมีความรู้ ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบมีความรู ้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัตสิ าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา  103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

๒.หลักการและเหตุผล 

องค์กรหรือสถาบันใด  ๆจะอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ จ าเป็นต้องมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มี ความฉลาดทาง
สติปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชน ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาติดต่อขอใช้บริการ อย่างไรก็ตามการที่ บุคคลจะ มีความฉลาดเฉพาะทางด้าน
สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์น้ันไม่เป็นการเพียงพอ เพราะโลกในปัจจุบันได้เน้นที่ความรับผิดชอบต่อ
สังคม  (CSR : Corporate Social Responsibility) ดังนั้นจึง จ าเป็นต้อง มีความฉลาดในเรื่องคุณธรรม และ
จริยธรรมควบคู่กัน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  (Good Corporate 
Governance) โดยการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดย การ
พัฒนาระบบงาน และระบบ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไปจึงเกิดสัมฤทธ์ิผล โดยการพัฒนาบุคลากรเป็น
ตัวช้ีวัดของการประเมินในด้านที่  2  ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ข้อ 1.14  การส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้  
ความสามารถให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ก าหนด หรือไม่  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2545  ได้ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม         
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และน าผลที่ได้รับจากการพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงหีบจึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ข้ึน   

๓.วัตถุประสงค ์
 3. ๑ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน การให้บริการด้วยความเต็มใจด้วยการ  
บูรณาการหลักความฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.๒ เพื่อให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ตรงด้าน ฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ ทางคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์
ในการพัฒนาตนเองตลอดจนการน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน 
 3. ๓ เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 3. ๔ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ลูกจ้าประจ าและ พนักงานจ้าง  
ให้เกิดความร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ประสานสามัคคี ขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในภาพรวมของหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต.  พนักงาน ส่วนต าบล ลูกจ้าง ประจ า และพนักงานจ้าง                      

องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบและวิทยากร รวมทั้งสิ้น 60 คน   
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๕. วิธีการด าเนินงาน 
 5. ๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 5.๒ สรรหาวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความรู้  โดยร่วมกันก าหนดหลักสูตรในการอบรม 
 5.. ๓ ประสานงานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับส านัก/กองในสังกัด  ตลอดจนส ารวจสถานที่ในการจัดอบรม  
 5.๔ การอบรมโดยใช้การบรรยายและการท ากิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคผสมผสานและจุดศูนย์กลางการ
เรียนรู้อยู่ที่กลุ่มของผู้เข้าร่วมอบรม 
 5. ๕ ประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการอบรม 
 5.๖ ทบทวนและน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 5.๗ รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับช้ัน 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ     

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทัศนคติ และค่านิยม ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานด้วยการบูรณาการ หลักความฉลาด

ทางสติปัญญาทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชน ตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาติดต่อขอใช้บริการ 

๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาตนเองตลอดจนการน าไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน 
๙.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการแก้ปัญหาในการท างานร่วมกันเป็นทีมด้วยหลัก IQ EQ และ MQ  
๙.๔ ผู้เข้ารับการอบรมมีความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน เกิดความร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ประสาน

สามัคคี ขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในภาพรวมของหน่วยงาน 
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กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารเป็นกลไกส าคัญ
ที่ใช้ส าหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลาง  
ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ มีบรรยากาศ
การท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารข้ึน เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิก
สภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได ้
 3.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน 30 คน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  
6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่นการจัดซื้อ -จัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภา 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลดั องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี  
10. ผลลัพธ ์
 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝูาระวังปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้น  ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท/์บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 6.๔ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.๕ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม          
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการ  เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่า  มีการกระท า  
คอร์รัปชัน  การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลโรงหบี 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖1 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ 
คอร์รัปชันได ้
 10.2 มีการมอบหมายให้ตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ 
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โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : โครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล   
    ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐจะต้องก าหนดถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างการใช้อ านาจรัฐ และ
ประชาชน โดยมีการรับรองสิทธิหน้าที่ของประชาชนในรูปกฎหมาย ตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราช บัญญัติและ
กฎหมายอื่นๆ ซึ่งกฎหมายข้างต้นจะให้การรับรองสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทยในฐานะพลเมืองของรัฐ
นับตั้งแต่เกิดจนตาย ท าให้กฎหมายในทุกล าดับช้ันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน แต่ปัจจุบันประชาชนจ านวน
มากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การท านิติกรรมสัญญา  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างสามีภรรยา  การรับมรดก  สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น และการที่
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ท าให้เกิดการเสียสิทธิหรือเกิดข้อพิพาทขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นคดีความทางแพ่ง อาญา หรือทางปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบตระหนัก และเห็นความส าคัญ
ประกอบกับตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันมาตรา ๕๐ (๖) ก าหนดให้
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องกระท าในเขตเทศบาล คือ ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  องค์การบริหารส่วนต าบล
โรงหีบจึงจัดท าโครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิต ประจ าวันแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ
ข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน เข้าใจสิทธิหน้าที่และ
การใช้สิทธิตามกฎหมายที่ถูกต้องต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
        3.๑ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
     3.๒ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 
สู่ประชาชนและชุมชน 
 3.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 3.๔ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหมู่บ้านในกระบวนการ
ยุติธรรม 
 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ จ านวน  4๐ คน 

๕. วิธีการด าเนินการ 
๔.๑ จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัต ิ
๔.๒ จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๔.๓ จัดต้ังคณะท างานโครงการ 
๔.๔ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.๕  ด าเนินการตามโครงการ 
๔.๖ ประเมินและสรุปผล 

๕. สถานท่ีด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ  อ าเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม                
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6. งบประมาณด าเนินการ 
   งบประมาณ   30 ,๐๐๐ บาท 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงหีบ 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9 .๑ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
 9 .๒ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 9 .๓ เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในชุมชน 
 

 


